
-كاكاصصكاكاكاكاكا--ص--ص---يرت-----ص-.---عسف

----!-!صص
--------

--------!!

!!

----ص

الحرنجؤولبهـيئمجلةيه!بكاكاكاكاكا

-!!ء!*،..؟!ء...ءما!+.*-*-ع-م!كىع!+!"*غ-"+كا+ءلا!.-كك!3-لا

----.-لارء-ص-ص--صكا--لسرهسصسصفسص!نفنص---------.---!،-سء

--ث"لحا

-/.-ا./القصنيميعبدالله....الموليةالسياسةفيالثر؟نمصارعةك!+حة-.!!+-خعخشحم!ت،!ضحم!ف!خمه،--

الدانمعبدالدكتودع.............المافيالمددابحاثنقد

الملالكةنازلم............المافيالعددقصعينقد

محمدالديئمحيي...-.............قديمةترنيمةرموز.!!مآ.!ا!اءا،ت*ور!م؟،لإ).*+؟.-،!ء.7؟.ا+اكا..2+!

صفدىمطاع...ء./..........المعاصرالنطلأزمة

--..----------7-عاعهيللهشكريو!ص..-..!.....:.......-.محمد!فالعرغليع!.----------.-عشوالمخاليعل!

النقالثىفريلظ........بر"رصينةقناةمذ!ات"(الاولكائون)!مير

سصعنه

طوقانفعوى....00.5.005..00500000المساءذاله

الصوفيالناسطعبد........ه.0قهوةوفنجانقصيمة!-!!نهم!بم!:*-!7؟!-!.-بر

الجندكهصطلسه.................0.مالاسصودالضسصد

كنعاسصطلسص................0..هبلامطرعاسص

البوعنانيمحمد........ه00...ه0عربالسماموتحت

الرحمنعبدجيلي........ه0....لوركاياالشارعمز

صادلىرشدي...-............ا!برحسنشارع

الخورجميخليل.ع...........ئانيةمينئسوادالى

3-.---طسسصنف

الطهصيلهصح.الدنصوهص......................كانايسصما

شنبابوعادل......ع...........ا(حبةاسمها

بمويى.علي...............بةالحوضفيالسمك

البيكالمرخمنعبد.م.ة...............ه00الحيالصنم.

الزعبيمحمد...................ه.0..00ذكريات

.00000500000001لته"حندممط
همنغوهفرسسط..0.!.ءهص

..-.-!ح!ععنجم،

----------/6،-!اخ!تن!ةت!ئ!ع

----9599لمحعما!ه1لسمه01،--04



أرل!ط!ثالكأ---...:ء.--ء-،!أ

.2الايهغقلىللىصحوكرا-صلم-.6-وووهىوبحولا..،"3/1

مثممرمجموعةشعرمجموعة

الكبيرةألعربيةللشماعرة.المبمعةللشاعرةلا

طوفانفلوى/-الجيوسميالخضرإءاسلمى

الشهرهئايصلرالشهرهئايصلر...

وصل!ثا.ع!عص،.ء.4اوسص!-صا
كاكا!

م

الثانيةالطبعةقصصمجصعة

امبيرةللثاعرةالعربيللقصاص

طوفكفلوىالعجيليالسلامعبدورثنور

نشهرلهدايصدراالثهرهداصدر



أ.العددالئاليعشر!ي1،ل!محم4أ!بمأ!ائيئ!را.

(الاول)كا،وندبءمبر

السالعةالسنة!ى-.ح!7ص!ح!لمسؤول0المدير1
وصيىالرتحرفي

الفبر-لشؤؤلطتحنئ!سشبخقش
ه!!!وووو*حم!.داءاح،4!"3ول!ا!يءا!

بيروت4أ3ء3لاءا3

32832تلفون-،ا؟3.ل!ص
كأ5.دءثا.عه94.كا5ولل!س!!ول8كا؟

8!!فى5*-لأولط!س!*3ل!لأ3*ل!ن*صهطس!ثأوللألال!ثأ5ل!ل!لأس!
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لهجى!ل!ب!عالماص!خضلهيزن!لمح!المحياحتىا

!-همقيعبالل!ل
...هذامنافظعشعبلايبأسرهشعبأنجدحينماوالحسرةبالذهولنصابكم

دايولاجماهيررأيلايوجدالمجنمعاتمندثيروفيفيهشيءكل...دعايةجهازالىعينؤءغمضةيتحول

.وجهازوأحدةوشهوهو،.حدرأييوجدوانما.مفكرينأن-والمفكرونوألمعلقودنوالكتابوألاذاعةالصحافة

.إ.الاليالتتابعاوببالىشيءكلفيتحركيتحركيكررونذليلصدىمثلطفرةكلهميتحولون-وجدوا

أحتقارياكثرمنمفكرااوكاتباأحتقراًنأستطيعلاوانايارأالصلاةكاسلوباواسلوبواحدبنفسوينشدون

ويؤيدويكفروليؤمنويمدحيذمالذيالمفكراوال!تبلذلكالمطالبةاومعيناسبابااًوامذهباأومعيناحبدمااومعينا

شهبأوالسماءلانالاشياءمنمواقفهويفيرويناقضقائدهماوزعيمهماوحاكمهملانمعينطربقفيبدلسير

بحسدقواني...فعلتهاوذلكارادتهاورجوهالسماءدعايتهاساليبمناسلوبااتخذهاوهرااوذلكقللالروحى

وقدرتهمصفاقتهمعللماواًلمفكرينالكتاب!ؤلاءلاهنىءوعمه!اخترعهشبحاولثيفانضداواخرينحكاماوقومضد

...ةللذاتألاحترأمقيوفىمنا!صرءلىاونفسيةلعقدةاوشخصيةلعدأوةو11سياسيلغرض

شروالعقيدةوالمذهبوأنقلموالخ!ميرالرايود!ارذ..ومكراوطمعاحيلةاولحقد

الناسبعقانديفسقونالذينو!ؤ،ء.الدعارأتانواعالتيوالحروبوالخحوء،توالاعداءوالشيا!لين...

.إ.الفاسقينأفسقهمواًقلاسهبمواكارهبموم!زاص!والعداواتوالمخاوفإالامبا.ناريخهكلفيالانساناغرقت

الن!اءاعرأضيغتص!الذيالحاح!رعدونواداسمنلاو!لهمارولمينواوالحكامالزعماءنفوسمننبعتانما

..إ.الحياةمصملحةإوالانسانمصلحة

هذالايرونوكنم.واللعنةالمقاشص"يه!تشنىفاصهـازعيمااوحاكمااوشعبالثعبيعادىانالفظاعةومن

يعتصونالذينألروحيينوالدعاةوالزعماءالحكامفيلراي.
......لانوتعارو.ناريخععيدةالىهداعدأءهويحولمذهبااو

ا..والاخلا!والعفاندبالع!ز!ويزنونالكلمة!شر!وفرضهالعداءهذاارأدروحياقائدااوزعيمااوحاكما

،الاشياءفيالناسرأييتفه!أنابتعوماهبة...واتباعهشعبهعلى

بلا-رضونالحطجهرؤحرندوثمكويفكرلالحه!جميعاخلامنو!نالحاكماوالزعي!ذلكيغيرانالمضاعفةالفظاعةومن

اخرينمعكاهناوزبياوزعيبمأو.ح!كماختلفاذابعدوطيبيناصدقاء!يراهملهممعاملتهاواعدائهفيرايه

لموألشيوخوالكهانوالانساء.والزعماءالحكاممنأمثالهمبههـهـنينتقلأوخاتنيناشف!ارأح!ومايراهمكانار
رذيلة.فاعليئاًلىفضيلةفاعليوهـتالعداوذألىالصداقة

الخلاشاقشونوفىلفهموننآنباوعحك!اكوأنباو،نلهذأيوجديوانمابهذاملزمينلتعاليمهاولحكمهواًلخاضعوناتباغهفيصبح

يدينؤواتباوعاواكثرهميهتفونووليؤمنونيمتىارنبل.إ.النقيضالىالنقيضمنالتنقل

000اوتضليلاودعاية3ورنضونفوذاواوسعهمأقواهمهمخقيراواستعباداوهوأنالبالعلىيخطرولا..



منيمرقدكبيراجيلاانيتصورمنيوجدلاانه....

الناسملايينيشاهدونيزالوللمالناسولكن..الابرذسممافريإلادب

واكبريائهاءوشهوتهآوواحدرجلغلطةخلالمنيصرونالعربوالمفكربنيلادباءلمجاريحرره

الموتالىسراعايمرون-النحرفةتعاليمهخلالمنالقادمالش!رفيانتظر.

والمذهبوللعقيدةالعقلعبودية-الدائمةال!عبوديةالىاو

.إ.العذابعبوديةأويشج!رحينانح!افااوحريةولافكراولارأيدلالانحدولهذا

هذايتحماشىانالطويلتاريخهفيالانسانحاولوقدأوغبياكفرلولكنو!ؤلاءصؤلاءبينصداميقيعاوخلاف

لتقودعجيباتركيبمركبةكانناتيفترض!زاح،الأزق1ولكنهبا"قتاعليسهذلاوبهذاواقتناعهم..غبيماا!ماشا

بدونالكونهذافيوالمنطقالعدالةعلىأوتشرفحياته.إ.المعارضوكذلكجاهلغبيإؤيداوا..اتباع

صعريبةالهةافترض!انوكان..الافتراضينلاحدالهـتزامولخيفمنكرماهومايجدونكلفيالبشريجدولن

صفاتهمفيهاولشىالبشرصفاتبعضفيهاللنكوينت!،دىتتعاملالث!عوبالتيجدواانمثلوعبودية

خفوعبلاولكنوفاعلةقادوةالالهةهذهتكونلكيالاخرىوافكارهاواخلاقثامذاهبهأوالهتهاوتخهـتاروتتلاقىرتتحارب

الزعيمتحكنمكملبهله"مح!شتجعلهاالتيالاخرىللصظتوالزعماءالحكاماحقادخلالمنواعداءها/قساءهاراص!

ذاتهفيفيكون،الخاصةشخصيتهالقائداوالحاكماووتوتراتهمومخاوؤ!ماهوائهموخلالالراوحانيينوالدعاة

..إالخاصةبذاتهمحكوماالعامة..إوالعقايةللنفسيةوخصائصهم

تصورلقد:للالهتصورهفيالان!سانتناقضوقد...مناخبثللانس!انتشو،يوجدانهاعتقدولست

النقائضبدونان"تصورثم،كاملايكونانلابدانه!التشويههذا

ملكهيدبرأناوشيعايفعليانيمكنلاالذاتية.والاغراضاليومحتىيفطنوألمالبثرارجداوالعجيب....

حوافزهىوالقوةالفضيلةفحوافز.تدبيرهفييرغباوفوماتهميصنعونالدينهم!ؤلإءقادتهمانالى

إ..وألضعفألرذيلةبالاستعداداوبالحهربتنشهر؟التيالكبرىواحقادهم

ويحولهائلالرذلهذهينزهفذهباخرىرةتناقفعثموالحوابرالحدوديقيمونالذينهموانهم،للحربالدائم

لله:رذازللانهافضط"زلالى.إ.والمكهربةالشائكةبالاسلاكبينهمالفاصلة

!هـرذائهـلكائنانهلانشان!هنفيلذنالالى!صورةاهولئهموتناقضوتنافسهموالاربابالسادةواختلافلت

..فضائلهمدونالبنتروذأئللهاو-!!لههوفضائلالبشرأسفاه،واحساباتهالاتسددانحرافاتمنفيهاو!،ورغباتهم

هذهأطارفيالاآلفضائلهذهيتصسورانيستطعلم.إ.والاربابالسادة!ؤلاءدماءمن

الر!ا!ل!.إ.وحدهاالعيرانلاتصنيبالعرانومصارعة

لمنالبنترابتكرهاالتيالمثاليةالصورةدأئماكانتلقدلااوالتخصصةوحدهااسبانياهي"ليستانهماويظهر

منزهةصورةيعلمونهااويح!كمونهااوالجماعاتيقودلأون.إ.،عرفتالذيالمتو"حتربفنهاالختصة

..ذأتهاعنانعلىيصرونوألاقوياءوآلقادةالحكامكانواذا

وا،غفألتانونوعلىالصيلة!لى!طرت!الذلبة..يعرفواانالبشرفعلىالجنونولفعلوايتصارعوأويتقانلوا

ا!لم...الذاتبغير!لولا9!انونةلا(!صلىلاوفىويمنعونهمالشخصيةبصفتهمذلكيصنعونيجعلونهمكيف

منز!-ايكونانيمكنكيفلذاتهيخضعالذيالقائداوأوالشصوبرؤوسفوقللخطرةألعابهمليؤدواانمن

..؟دائماعاقلااوعادلاأولا..!معوبالنتبعضلات

والحكاموالقادةآلمعلمينانالحظحسنمنو!ن...كمافرديةمبارزةبالسيوفيتباوزولانعليهميجب

بتلكايضامحكوروونهمالمجتمعاتيحكمونالذينوالزعماء.إ..رفغلوناومدماءكان

ذلك!لولا..مباشرغيرحكمامانحوعلىالمجتمعاتإ.للفروسيةولخلاقوالشجاعةالعدلىالىاقربوهذا

.إ.اكبر-الخطبلكان.

التبىالاحتمالاتضعفتلأالسادة!ؤلاءضعفوكلماداخلهايحيماخاصةشخصيةعامانسانلكلأنواقنكلة

علىبعضهاويزحفبالسيوفتتصافحالشعوبتجعلواخطر.ذأتهخارجيحياعاماانسمانايكونانيجبحينما،

الحمقىمنمتلاحقة.حشودتقودهارأياتتحتبعضاناي-فرديةشخهـصيةالعامللأنسمانيغونانالاشياء

والمقامرينوالطامحينفين،وأ!حروآلمرضوالمجللىيخق..!اررردا!لمئوقلذذويتألمويفكريحيا

..إ.بالبثسروالمجتمعلتالعامةالاعمالتخضعلنهذامعنىان

لهمطتالخالدونوالمعلمونوألز!ماءالحكاملولاانهانلى-"وأخطائهوظروفهولالامهوأحدشخصلخصائص
3

انائةافيتسعينمناكثرللىالشعو!لننالخصوماتبطموحهاوبمخاوفهاوفردبالام،وتسماقكلهاالدنياتت!رك
.......للنفسيةوتفسيراتهأخلاقهمنشيءباياوبجنونهاو

أـلقصيمي.عليعبداللهإ.الكبرىالعامةللمواقفالعقليةاو

2
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هد.وفكزاللفاتهذهادبمنيجعل،الاوروبيةاللغاتبعضىبهالعتف.

فذ.طرازمنوابداعاخاصمذاقذاشينااللغاتثاة!طا
2.خراواولااللفةاوليست؟النم!يةهذهعلىوللبرهانمالمنا،ثم

ضفهااوديس؟للاشياءوفهمهانظرتهاطرازعنومعبرةالامةعبقريةوليدةالدائمعبدعبدطلهالدكنوربقلم

صراعواخرااولاالالداعان؟وانحدارهاالععقريةهذهتردىعلىدللا.

.....:الملالكةكازكبقلماللغويةوالمسؤوليةالعربيالناقد

يجاوزها،انرريدوافيابسباالتياللغة،ارلغةوبينالفكربيننازكوحسب.ا*يكةنازكالكبيرةالشاعرةبقلمالعربيةعندفاع

انقلبتواذا..اطرهامنمنطقهامن،منهابدءاالايكونلالهاوتجاوزهاللغةعيقريةعندفاعاكتابتهانلتكل،شيءاي.لكنبان،تكبانا*كة

لم،للاخراحم!ماهجرانالى،والفراللغةبينفرافىالىايعركة.فعوغوان،فيهاض!وللادقيقةمعبرةالكلمترسلانحسبها.العربية

جوهرمنفراراماموكنا،للابداعمجالثمةيعدولم،معركةثمةتعدارادتهيان،وراعاالثاويةالفكرةتمامعنشفافةفناخةظالعبارات

الخلافى.الانسانيالجهدعلى،المعروفةالاصيلةاطرهاضمن،العربيةقهرةللفنشككبنتثبتان

.اهمالازمة،القائمةللازمةوصفخررقدمتالكبيرةالكاتبةأنالمضمونتفتيقوعلى،لإلفاظتحطيمدون،الالفاظمنالمعانيتشقيق

جعلتحين،المحدثينالشعراءمنكشرولدىالمحدثينبعفيلدىاللغة.طثكلتمزيقدون،الشكلمن

الظاهرةهذهعدتوحين،امةوازمةحضارةازمةالاهرتهذهمنلاتشكوالعربيةاللغةانعلىللتدليلالكيرةالمومبةمناولىومل

بالذأت،الثقةضعفالىالامرنهايةفيترتدواشملاعملظاهرةسمةقواعمماعلىالخروجانصاروان،جاهليهاعجزتشكووانما،فيهاعجزا

اهمالهايجوزلاازمةحقاانها.الذاتخارجالابداععناليحتوالىعجزممبهيخفونمبطالخروجهذايتخذونالابداععنيعجزونحين

القلبفيالواقعفيفهي،شكليةسطحيةمشكلةنممماانيجوزولا؟اهلىمثلاضعفهموينصبون

علىبقصرتنا،فبدعةعربيةئمة،ايماننامشهـلة،الكبرىمشكلتنامناللغاتمنلغةايفيوالفكراللغةبينقائماالصراعيكنمهماوالحق

الطفولة.مشكلة،انفسناخارجانفسناعنبحثنامشكلةانها.الابداعضمنالاحانمنكعيرفيلهامجمتا!انيعنمقصرة*لفاظكلنومهما

عن،الحريهعن،الفريالاستقلارعننتخلىتجعلناانيالفكريةوابدادوماالصحيحمنيظل،معروفةمجدبةوتعييراتمالوفةاشكال

".مشيهاواخطمشيتهاضل"الليالغرابازمةانها.الاصالةوتجعلهاجديدةحرءرةوتحملهاجديداصهراالالفاظتصهرالعبقرية(ن

المثهكةشاجهةالىادباءنات!ثوحيئهافيصتنازككلمةانللغةيتصدىانفيماهوالحقالابداعوامارة.ومثا!رهامعانيهاطوع

نحملانالمشكلةليست.الىبغيرهاوالتعنهاالتلهيمنبدلا،المحقةانفيهوواشا،الث!ةقيودعاكسرسوىسبيلايجدزو،منكسرا

..مجلوبةبضاعةفيمناحباقسرابخبهانضعهااننحاولوافكاراراء2أدبناوابالهاوجموحهاارنهافيهافيكسرخلاقاايجابياتصديالهايتصمى

مسلالله،ليستومسائلالوا?ليستادواءفيهنجدانالمشكةوليستالاطاران.و*طارالشكلمنهايكسراندون،قلبهاوفيداخلهامن

.تطويرهووسائلضعفهمواطن،فعلاومنه،منهنشمدانهبموانمااذابتهبد،منهطخرجتجديداصهراص!رتهانارادتكسليصبح

مناتتظرو(نما،نسبهضلهجيناكأئنامناتنتظرلاالانسانيةان.جدسةمبتكرةصورمنتحبوماو!يمنماشاء،ابداعكحرارةفي

وشيها.ونتقنصياغتهانحسنانبعدبقسمانهوسماته،مولودنا،مولودناوثرلتقتلهانسوىمخرجاتجدفلاأمرهعلىيغدبكانمعهالثانولشي

لبلاغةفنقرمزاكانتثوماالتيعبقريتنا،وهيمناياتايةالعربيةلغتناوانمعبالوليدوشفتعبيرمنبقيةفيهتيقيفلاتصمهان،معهمعنالد

انحناعاتوجودناالمكوزكوالىفلسفتناونظرتناانفيهاخالد.انسانيتراثوجاملة.الوالت

ماسينيونعتهايقولىانافنعجب.انسانيتناومظاهرعبقريتناوتعرجاتسوءعنينبىءموقف،اللغةقيودامامالتخاللموقفانوالحق

اشاعةفيأساسيعاملالعربيةللغةالدوبىآلبعثان":تنوقهاانبعداكرالرارس!درتهاثبتالليالعقلضاان.الأس!انيللعقلكل

منكثيرنظرفياللغةهذءكانتوقد.المستقبلفيالاممبينالسلامانهلومايثبت،مش!تهاعوميء-5!والتفلبتعقيداالكونامور

ووحيادلمياالحريةلغة،تز(ليوما-منهموانا-المسيحيينالفرنسيينمنان.الابداعمنجديدلنىمناسبةقيدكلمنيخلقانيعرف

إكشفانسآلدموعخلكلمن-اللهالىتطلصاتيوالرذةالح!
على.عصيةلغاتهنالكاننزعماننكشفهانلناانالليالضعف

أ"الكريموجههمن.بسببهاالجناعمهيضىب!محطمالابداعهذاوان،العقليالابداع

:صفديمطاعبقلمالمعاصبرالبطلازمةطبيعةمنيخلقانيعرفالجبارالانسانيالعقلانهووالصحيح

قريبا،بصمورهيبشرنمنابمنلوحةالمقلاهذآفيالكلالبيقتطفهذهمعيتنا!سبجديدنىمنلابداعمجالا،صعولا-مامنبل،لغةكل

لتاريخعميقتصليليعرضواللوحة."النوريوالعربيالثوري"كنابالتيالخاصةالصفاتانكيفيدسروكلنا.الصعوباتوتلكالطبيعة
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----6-،-++!-(ا-وما،(ل!ديرنتةالروايةمخاصنلفيفيهال!رببى.العالمفيالقصة

ةالوجودوالروايةالىتنتهـي،نقبلالمنازعمنعرجاتمنعليهت!لبت

-!----7--بل.(كامو"وجوهآابعضويمثل"تصرتر"يمثلصآاالتي،الحدرثة

الملائك!لأركيفلمالروايةوتاريحالقصةفصةالىلايشيرنفسهالتار.بضكاالعرضهداان

حتىالحديثةالموجوديةالروايةيدعلىالبه.دتهتماخلالمنالا

الرواية.تاريحفيالوجوديةالروايةلبذورنبشانعدهانلنستطيع

ؤرمة"الاداب"منالماضيالعددفيالمنشورةالثلاثالقصصتعطينيالانئاءزلمشور!،!ررمببرصحانالتراجعيالتحلي!لمنضربانه

الذيالصنف،المعاصرةالعربيةالقصةاصنافمنصنفينلتشخيص.ا!بررريررة(لاتذياءشكونء!ا.نخدتها،لهاتكنلمجديدةمعافي41،ضية

والصنف،عزامسميرةقصةوتمثلهالعربيةبيعتنامنملامحهيستمداوةهـالة!ظرةف!ءءلىالا-طورةهـكنىتحليلفيالكاتبوضطاقىهكذا

هجينافنايرصبحيكادحتىالاوربيةالقصةنماذجالىالالايتطلعالذى........

..وكي!،"الخارآص"صآي!يهاالمبطولةتتمثلكيفميبين،الحديثه

تختلفاوالاحرياىاللتارإلقصتاىومنه،بالغربيهوولابالوجمطهولاثم.الطبيعةقدرمنسحريتحرربفضلحريتهطريقهاقالمرءيلفى

بازاءتتخداضهالذيالموقفوحدةمنالرغمعلىالعامةخطوطهمافيواو!لقالطزمءمر،-!ريثا!صربرفانهـاةمبيئ،"لقصةالىينتقل

ا!مة""عناتحثانتحاشيتفداننيومع.الاوربيالفكر!ا،دياور*!يبباعر!امراح!لمهالاهميعرضالقصةغنهؤاحدينهوفي

كونهاالاسغلىكانالثلاتلملاقاصيصتناوليانالا،عامكمضموناتسمتوما"هارديتوماس))و(؟دلمزاك"واقعيةمنماكانلنافيروي

وفساكلها.(لعرب!بةالقصةلملامحمقصودةغيرنماذجالاالألاةمنلاتعرفى!سوداويئغأئيةمن"دوس!نويفسكي"واقعيةبه

سصآ-الحديثةالقصةتفتقعبزهذهرحلتهفيويعرج.الخارجيمظهرها

عزاملسميرة"الاخريناطفال"-67الصفحةعاللىاننتمة-

ئحالهاطبيتاعيرجلنفسعيةالنفمسهضموعوللاهذجتمااغهلقصهصإيتتصلي!ليإادلصئوستدعلىت.-آإلصصإاص!!اإوهـبصإيئصارص

الكاتبةرقرقتوقدموفقاالتحليلوكان.اطفالايرزقلنبانهالطبيب3676ب.صى.المصإرياضساصتالصنلىبناية

تحرممصالممرهفهـةلمساتالموضوعومست،دافقةغزيرةعواطففيه

نلمسهاعامةمزيةوتلك.المجمالياإتعريالطابعمنالصارمةواقعننهاثعرم!

بأيتلطفهان!نحاولعارياوصفاالواقعتصففهيسميرةقصصفينضررث!ليئتفححوادكااالمجمةالبوليسيةالمضحة

صورها.ديالجماللرقرقةالفرصةعليهايفوتلاذلكانغير،شيء.-.هوف!ئحكا"لاموا!وجوملخخبتن

ليبعرمظالمحيطلنالمعلةعميقةكلهامبذوصي!لهالالشعرلىية(ةلدطفالرءاص!وغلةوهيموسفمسز-امالبرلمح!ب!لجلىمىقي!لم
شلعى.وعاطعهسموقعيماالكال!يملكا،نيمبعيوانما-السرمرريىصإاب!

كلمزيةولعلها،سميرةلقصصنذكرهامزلةايضاوتلك.المحلبمابص..يريدقصفاصههسنصسفل!اص---

-.-نا!ة-

قدانهااذكرولا.الموضوعوتلتلقطحولهاتنظرنها.حقيقيقصامى-ط)"-.-ا.-كارتردنرامصن

مجردمنحىاو،الاوروبمةالقصصوحيمنموضوعاقطاستمدت!03.د.--رر+بز

حكايةان0تعانيهاانلهايتاحاندونبذهنهاتمرعابرةنظريةخاطرةئم!نركأ-"-4+*؟لم.

يكفيلاذلكمثلكانولمئن،يومكلفيحيانناتجري"الاخريناطفال"!بم.9

يرحسىحكاالتعبرهيىالحياحعىولصتوهااثهولعانتىقبتمتلإصساحبوحالحلىلمحلمة*ص،-.2

الموصوعارراىدلك.العجاحءناصراحدرل!ولالمحالهلاححه

الناجحة.(لمقصصيغؤيكالحياةشيءمنوما.ماسهرة..+!ة---

-+!!ث!،ل

بدايتهلهمكنملاقصصياهيكلاالكا.نمةصنعتالموضوعهداومن-3!؟-04
صآام

ثغراتفيهليسمتماسكهيكلانهنلاحظانالحقومن،ونهايتهكا.،...-با.

عيادةيغادروهوالطيبالحساسبالرجلالقصةتبدأ.حشوولا"ص!.+*.!م؟،!4في.رر-?1ف

سلبيةمنيخرجوهوبهوتنتهي،عينيهفيالوجودضاقوقدالطبمبت.-..:+!!آصو*ا05

،تستمململهنفيفض"قاالحيامنلوجورقعوي!قالاولساصموتمستمدطعيعيم!لماس"ءبرجملإ*-ئر،/!!*!"ف!؟ي!حاد!اا،وما

.-7!س..ء!

.،!آصآوالانسمانيصارعويرفعراسههحاولاانيصيرالظلامنوراباهرا

وخلال.القصةبطلسلوكوراءالمعامالمعنىهووذلك.متفجرةوحرارة!قي-.-.!-.---..

لد.صآ*؟!.-..
وحيرته،وجراحهوهمالهالمرجللمشاعرمركزاعرضاالكانبةلناتقدم!ذ--

وتعرمحزونامهدماالرجليجلسحينذروتهاالىالازمةرفعفيوتنجح
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عواطفهفيعاديةفيغزارةبسببذلككانوربماآليهالناسأقربمع!!***ط!*هع!م!م!!عم**سععم****حعي**ور*معي؟*

....الثورى*د!
لنشانعنلمورمماصلغسصةلشصمفاناقللشىحسامىسمةلعنغنمالشكلعظيمصرللصاعلىوالمواقصبعسنممبص...

الممتازةلاداباعدأداقوى

.الكبرياءفيآلمقا!سععم**4الشصاواخرفييصدر

القصةواعتت،الجالبيةالشخصياتتصويرفيسميرةلجحتوقد-يععى*سى*

المعلمةعلىيتمردسمبر.وحكايراتهمالاطفالحركاتمنعذبةبخلفيةاطفالىالىبالتطلعجراحهتن!أنعلى-ببراءةتسلكالتي-زوبخه

الارجوحة7فيتجامسالؤطةيجعلى(نعلىيصروخالد،بالدراجةويستأثر.والسوداءالشقراالر؟وسذويا!خربن

كانتالخاتمةانفهوالقصة-هيكلالىق!جههأنتقادلناكانواذا

منهامافيلراابر.نببحروبكومها،،رالوجودهالصمغبر"ةاذائماقفزلمنفىحتىليهرلئاهاقدسميرةاندلك.هيكلهاواكمالالقصةلانهاءتكفىانمناضعف

.ا"وضوعلهسببهوماالنفسعيةالرجلظروفبسطفيمجهوداصرفت

فىالاملاليهوتعيداريائسىالرجللتحييترتغعإلالسعادالبضةضولحماعواطفبهاستثارتمشكلخلقفيبدلكنجحتوقدوجرةالممن

.هو.الحلهذاجاءفعندماثموكلن.حلهالىتطلعهوالهبتالقاريء
--2-

نيملمي"الالموان"كان،الرجللفسفيبالاملنبضتسرربةعابرةخاطرةصورةعلى

الادبيا!ه!لركانكللما":هكذاتجريقاعدةصغنالونخطىءلالعلناانفرجتقدسميرةاستثارتهاالتيار!ناباى!شعارناكافعيرذلك

الكاتب"علىاشهللهعنو(ناخنياركانموضوعاواوضحبناءاكملالمشكلعرضشغلهالذيالمكانيالحيزانذلكالىيصيفومما

بعدميشعروذلكاسطرا،الا(لحليستعروصبمبينماجداكبيراكاى

-96الصفصةدلىالتتمة-وقد.يرتولمعطتناالقاهـيءنفسفيويتركوحلاا!زمةالمتضالسبببن

ناعلىنمرلااننانؤكدانتعليقناكلنالنقطةهدهعندمهمايكون

4فين-ارالمداوفالحدتطلبوانما.قاسيةاحيانافالمحياة،متفائلاالحديكون

في(لفعالةالقوىتضوازنبانالايكتمللاودلكالملائمالدراماتيكي

ح676ب.ميهالصلمغرياضعماحاالعيليبنايةقد(لقصةر،نوتقنعتاترلهابحيثللازمةكفقا،وخاتمةفشجيءالقصة

تحتاجكانتالقصةانوالحق.ذاكاوالوجههذاعلىسواءانتهت

صموبسؤتظهرالطبيببهحكمبرماالزوجةتعلمانمثل،اقوىاخرىخاتمةالى

!يمء!ا"روعف!ضل!!زء،ص!يئتمنوينتشدهازمننهفييسندهماوالتقديروالتفهمالحبمنلزوجها

ناذلد.ضياءكثرو(كبروالحياةالاملناقذ!تجيءذاكواذ،المه

قي1لفسصن1دصه2زوجته(نينسعرءوالقاري،وحيد(همهيصارعسبمةقصةفيالرجل

ض!دععوس!مرجسرهافدعب!حا!لملعاصكاامدكدءلى!شار(يسددبحيثموحشوذلك.يعانيهما-تشاركهلا
-....1--ص.محلولةنجر/لارمةتبقىوبذلك

!صا...يصاظصروصريريموند؟+21صؤ!!م90-تا،ررةءوؤد،الجميلةالقصةهذهفيالبارزالعنمرف!والنفسيالتحليلاما

(:.*غ.)؟..ا0أ.لأ!،ءحت!ءش+6،اصئتص%هـصذوكان.مكتملةمحليةاجتماعيةلوحةتصصعانفيالكافبةنجحت
09!نمبزبم؟ت9؟..ا01010ا+!يا-ا2(00.!س!خلالوكلن(لنظرةصاحبفهو،القصويرو!سطةهوالمصمومالزوج

؟!.!أ-؟ا،أ؟9ء!/؟!دءابصراهـلصا1صت-ص!/ك!*!.حولئانعرفهاالشيالاجتماعيةالحياةمشاهدرايئاوجر(حهمشاعره

(".؟.،\(ةا.".-7!301،واممرل!!لحليثمرسقهنماو(،!معهذاعاى.نجميلااوزينةتضفيانالكانبةتحاولولم

.ك!3أ6لحأم"9صؤ(؟!...عرص-امطل!لمدطاهاءضحتاذهاعلىسميرةناومان؟لمقبولمنليسولعله.هوكما

.92ث!أ.نمادجفان،وكبرياءكر؟مةموصوعالمهجعلتوانهافيهامبالغاحساسية

*."...+يإ1.%.*.ولغ%!مت*!غؤلما9وعدموالكتمانالكبتالفالذيمجتمعنافيموجودة،لانسانهدا
ا.؟..،...ذ.+:..؟!نم::ئر.الحراحة

إ."صؤأ؟..2ء.:.!/كاإ+!2..(.بز!+ت..!حم7..وتلوإضهاالقصةشخصياتتمييزفيعز(مسميرةلجحتوقد

إ:4!::!...ول..ا"صؤ.!!ؤ1ا.منتتدخلبحصيبثعاد/قىعبرحماسةخصلةوفيهابالاطغالمولعةالزوجة

،لما،(01!!01!أ".1!فثهفمشاغبطفلعنتصفحانا!طغالمدرسةفيالمعلمةسائلةمنزلهانترفة

!.*!ثا!اده.ل.005و؟حداحداوتالاطفالاسماءتعرفوبحيث،اللعبمنتحرمهفلا

..أأ!؟إ10!..ول!أابصمابصسانلاحظهاالبرودةرولمنلشيءمعارضةولعلها،فيهـاالمعلوة؟لخصلةهيتلك

!...!!!!!؟؟9!؟.2؟...!؟نركما،ايومذلمكشديداهمامهمومانهتلاحظلافهي،زوجهاازاءءلصها

نج؟!3أ،9+؟؟02!+،لح.03..الصببزبقصدتاننيصبمكقل":ملاحظتهافيحساسةتكنلمانها

.-..؟ث!صؤء-في.9ونا-32)أ!.:.9-.لى.ثؤبن..".للامومهصلاحصب!اكدتالفحصرئتيجةوار !ح!!.!!د

".كا.؟"ؤ.03..دأ..!ثد-.ط.شضصيةمنتناسقااكثروشخصيته،ومتشائموحسماسطيبوالزوج
+!-"!ء.!:

.!حنىبالاستقراريحسلامستوخسانسا!العمومعلىوهو.الزوجة
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ايماءاتهفيهوبل.الفرنسيينيبنالوجودالكابأسلوبوبينينها!07011011011011011.110110110110111110110110110110116110110111110اا1161011011011811.11.110110114110111110110ا!ه.01ااىإها

الى(فرب،طويلةثقايةل!رربةالخاطفةواسار/لهالعميفةالمكثعة-الاجاثنقد

العربي.البحثاساوبألىمنهالغريبوالمعالجهلمط

.الالفاظبعضالىهيناتمانسارارر،مأخذمنا،مالعدىدناإكنوانب-(الصفحةعلىالمننتمورتتمة-

مصطلحاتعنواضحاعربياتعثيراالىننعبيرديكببرإحنججهلهدياسه115،511ي،1011،110110110116110111110110110110م3.11اه!418*7."ه".ا15115115(5*لهه-"ا

دنيوصىبهذاوهو،ألخاصةالفنيهمدلولالهاولهاالددوميهاغرعيوعندهلبدأالذي"بروست9)النفسيالقالبعلى،العسيروهخاضها

العمهق.الغربيالنهننرحنلمستوىعيشيهمفهنتك،الحديثةارجوديةيحوايةمابسنكونالتيالكبرىالمشكلو

بانونن!وير،مستورةغهرميهمانمالا،عربوالالااضبعصعانسوىوينفله.هن!ضهاعا"بروست))هندالضهاعهذايكنوان"الضهاع))

لكلموترجمرهوأبرزها.يلمعاننمياخطارالىهالؤديترهانذييةالفلإادب،المعامرالادبسماتمنالصمهمالى"بروست))هنحديثه

ا!ةهذهانحينفي.ا!ابعهبالروأيةولله!،)اءول-م!!ل!ادالنيادحدةثلائيةالى،والعزلةالوحدةانشودةالى،الحنينادبلا

نماانها.التتابعمجردالىنررهاناليههيسعنء،نآاصاحدلولالىمةببعسلابما،واسبغورتالمعصربطل،المعاصرالبطلالى"كامكا"بمها

غزارةريالنهرينمه،مغلقدالمولةاعلىلحرصاليالروأمهنعلم.المدنهو

الروايةلخضعكماوالحلللعفدة!لخضعاليبا!وهبم.وانظامهمورراهأسطورةوليدمادامالروايةكابعلىمفروضبطلالعصروبطل

ننولهخضوداواوثرعنوا،مبننها.ولالاحورفههالنيهيعل،العاديهلدىالسووطهذا.لبدىولاد.السعوظبطلانه.واجعهالعصر

وشهودكرواةاليهمنظرنااذاالا،اهميتهمالاشخاصيفقدوميها.المجردالطب!فىوممةالمجنمعبةشالضاتمع/لبطلصراعفيكدولسويفسكيكال!

فتجاوينهم.لطورالروامهلبطلالنضالهوالمعاناةبدايةلاسقوبالاولااشكلهذاوكان

لترلارواماتمنالناثنثوالرواخواسمالكالبيوردلمانالاندرلكذلك.بسلبي5تسكلهافيولمكن،المحديثة

قنجيحا!))1نمنيالكلمةهذهانحببئبرالهما)سورزب!ى(اكللسارلرال!رلهونظامممعالمجنظاممعالصراعلهذاممعلايضامكان1"بروست"اما

لهانتميا1هادلبفامءرفيتوراحيئارعناجديدغهرحثهسنعفبهاالتي،المرحلهلهذهاسشفاداادع4وكان،الذات

وا!مالكاسببوج*،وشانهالعربيهالتراتهنهؤهنحاردولزا*لمبنالحدهـالعصربالجاهالمواوجالارهاصصنجد(1دوهاههل)ييدعاى

وتنكرواحضارتهمذلمكمأنساهمالغرببتاةهامواالذبناولئك"لىموضوبة،الوجوديةالرواية:تموضوعقيالاولىالموفوءةوولادة،كله

ول!م.جول"علىيصدقمنهاك!راوذلكوفئل.وال!معقوليةوالعممالفشل

اولئكو!كلصاحبها.لفذ!هاخاط!"سريعةخلاصهجملعههميوالمعالالنباشيرهذهكانتوان"الضياع"صرةدباشيرنجدحيص"رومان

ة--....8-.حمديعيه..-.لجربئ.لخيابنرلمالذيالروائياها.الشيءبعوىضا"ععوهيهمههالزال

هـ"العونينا"جيلزعيم"مالرو"فهومرةلاولواضحارسماوالسفوط

ااستنئباعينكلتعبنعنيتلآةادانوهزاتنكنوان،والضياعوالوحدةالعزلهلفراالاولوالرائد

الحدثواالوصودفهللروايهالمئلىالصورةالىالكاتصيئنقلآنوفيه

صدء.محمدهجرعههلهمهاعرعحديددو!للوجود

الا!هـب!صطرعفرع8سينمفارنةويعقدالاببركيةألروايةعلىيوج،وكاموسار.لريدعلى

27683ى.راءن-656يا.صأالارسالراوبناوهنالمثونينعادةابنالههيننادونالاوروفبينالذينالكناب

هنهبنلاءالابوالينتارونالمذينالاهبريهينالجنابوبينهولهاالمنحرماناو

امربياالشرقميالدوليةالشبا-ةاسماعيلوعادلضربم!اميلادو!را(ىاصهالنحوعن"على!زا.ويحدشاللمدنيةالمبافيةالوحشيةالنماذج

سعوننعحمهمعخائل4
..ءمعالمهنتحددالذياليطلهذا،"الابلهالبطل")الاميركيبطلهوعن

والتاريخنحنزريققسطنطين!أ

ودلطينوبى!نسوريالاريخخياليليب(لدسر4العدلثالى!الكابالمطا!وينتهيبة"فئشاينبك".لدعلىاكبربوضوح

الثانيادجزء4لنافيصف"سارلرا)يدعلىعورلهاكاملفيالوجودلةالروايةعن

!ابرنكداتعبودمارون4النيالثماموال!عرروعنيحدثنا.والواياوالغثهان"المضجربنل"بطله

منداراترفسهابوعمر4الذيثالبولعن،"الحرفوطرئغ))وكل"الغثهان"كل،الههايليا

والس!طينالملوكحبشيالر،1اسكندر4منبداكيفويبين.لهلبرلرلاخالصوجودهو

المنع!الد.لنصلاجءحوهحععربعنابنهنامب........

الدولولرجللحديض1ا(ههومصعبحسناور3الد4لعمالعيئيادكرءمنجعلابخما"كامو"العازنلمهذهالنوطةهذه

سسونينبنالمسائلذهذ،بائلاضنئةاء04الوجود

وليوراغتانيوسلاب1دحويئعغوئالروايةلمولد،خلفهونظروطريقنعنعحلهبندلتكماكلهوالعرعت

الحضارةسعوظولسحونكولن4بل.الغربيالفيتارلخكلالروايةهذءولبذورالحدإتةالوجودية

الجمالواشياءعوليكهدصااغجوليمش4كايكوالروابوالقصوانوهياساسيومكراالىسعتدجمليهاليانه

ميحرلبئانمعالحركهكراللغوالومبرسفنحلهلك4بعدمعهاسارتئم،الفلسفةمنالوجوديةالعلسفةاكنشا!الىاسرع

..-...جنبالىجذباذلك

-!رعمحيهـ-سيمعم!سمعيمورحمالقرلىبملةلضدا!ياسلوطكلها!الفيالنظرلدتوالؤي
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41تناوالذيالبحثادطلاسيما.(لخطةواضطراباكركيزرومفييقعوبالمكاسمب،المجهدالعربيالتراثجواتبببعضىفيذكرهم،الجاحدين

هـ-نمضلادوماويحتمل،وحينلمقالموضوء(يكورلى1قيهلايجريءءإ--قيعرجوهكذا.لؤنسمانيةقدمهاالثيالكبرىوال!إميةالعقلي!ة

التفصيل.ار-ىوءلىالمتطورنظرياتفيسبقمنلهمكاروماالصفاءاخواندكر

الحإواني-يرمحمدبئلممالعربيةوالقوميةالىضبيكرلأسطددخاصةوقفةووقف.كونتقثلتماعالاجعلمواضعخلدون

اهـفيالسملثدالرأيذلك/بىحض!انالكاتببرجاوللكلمة1هذهفيالتىوالأنسمانبةالة*ر/بئالاسس!بعمقمبينا،القرآن،الخالدالعربية

القولالىوبنتهي.لهاواقتصاراالعروبةعلىغيرةالمتنبيالىسنسبلتظ--روالشاملالمكليا!نظريد3توفيشأنكلنلهكانوما،وضعها

شفيقالاستاذأمثالمن،لباحنينلدىشاعخطالمنزعهدامثلبانكانما"كإهذابعدمبنيما،ملالمطوالفكرأ،.صالوال!.ءرالموضاوءي

وغيرهبم،الري!حافيوأمينعزامالوهابوعبدفاخوريصضاوالات،ذجبريلدير،م!!.لقهوما،بعدرونالعرب.نفببرفيآزار"نالمباركةالقرانل!رسة

.شعرهأوالمتنبيبحيماة"ورباالواقعفييكوناندوناهـذيالكبيرالدورفيسبباكانالذيالتجربر-يلإمنهاجاتم"دكلن

كانتا،"صبيلدىالبارزةالسمةان/بينحينيجيدالمقمالوصاحب.وغيرهاوطبوفلكر؟ضياتمنالعااوممجالفيلعبوه

الابشات(ما.سبيلهفيشيءكليستبيحكانالذيالشخصيطموحه!-4حماسة،(لكاتبيحاول!ها،خاطفةخلاصةقاضاكماوايىحث

كما!روبةاأضنيانت!صارمحلىثوا!د!هالايرىوالتييفندهاالىتيوهك!ا،شيءل!للاتتبيمععكلجالةوربءورمىبرلمكلقارذ"فكرن،لموضوعه

نقولانذستطبيعولا.مسيةفكرةروناليهانظرته.نخلوكلا،غيرهيرى

انههذامنوالاوةمح،4رأرالىلي!نت!بالمننببمنشعركلنقعلابدأ.نها!راء

المتنبي."بي،تبعضنيفسرانأساسهىع4لاوأرادمبي!تبرأيأا

وش!هـقلىلةثتنبياةالجو!طلاملتصتانسلئهاالقسرجمهكثرهات!!مكائملاروحغرمىظصض!

عصرهوحدهمافيهايجدولماوردهاالىالجرليهيا!الاباىوالح!

انىلماهجاسلمردوانفالاولبانتنو"!ىلتنمه!رصاحبلنيلمقامطالعهالىلعرلىبيةننكرهانونالعممببر"لرفت!ءصكسولرلمج!

امتىاول!ن"العت!هيرالىبيتءلى/يصدقوضعلذلك."حقدءنيصدر

"هـ،"لعررللالىسهعلى،الصعيذخالمعرنبيلىهالمقهلوودمنفولظلبديدهلجه"عا،ماالعربري!إا"يرررتشتسن

الشعب.معانيفي

والتقريالتنقيبمنمزيدالىحاجةفيالبحتاناءتقادناوفي

ا-صيرامنف،لىوالا.وحيا.نهلمتنبيديوانجملةالىالىضمامنةوالنظرة..

شفي،الديروانارجاءفيوهناكهناكأالمبثوثالعربيةالروحنت!لأهلانلتثر!ا

كالتالبقى:ابياتوالمحدس

محدنانافينىلغركقولمهمكرمتالمهمآنعلىدطص!لسنىجررو!تديلعيدللحسش..ساالمجاذط

الىجمفانءصبمفىالثردلبجمقعنا!بىثنىد!قكاتودو-لدا!قهاؤ!رطية

إكلكأ34،واالىإح!تس*نانازف:!مانفوسهمكأرقومدطلمنوأنا-

ا(ضئبيشمرمايرلمنح،وتو.ترردد.لمحين،تا!؟بهذءمثدفيان!يواالدد!ووذبين

المننبيمحصرنصفانبافرافمىنهسرلتحنىثعدالمفرادكلةمنيكنعب!ومهماالإدنف-لميلىالمجك

قس!بطرة.كأالعرب!القوكليةا!نضعورءئبالبعد،الكانبوعلكما،4كال!جرص!ؤأالطهغ

..طفاوه1لاالعربيالتذعوراذكاءشأنهاكانءنىنعإمكماءمارالاكلعلىالاعاجم

ممثىل!بربمونانمن4بوربنيستلمطانصضذاوعهالدولةسيف،منعولم

.التنائرةالعربيةلىإروخ

شكريغاليبقلمالحدرحثالاز-ا!وء،ساةكرميوسف

منس-اهاانطفأضعةمتومشرقةقىوديالى،حينمددوىكبيرعقل(!ق

صلالفاحبكةهطددهتذمبخكرلكامةرحد.نجاحدعنولؤلسست!ووحلالبمالكلمكأالهفيلمسعهمحمق111ء---ا--------------لمحسطإرت

مئخطوطهاتحددفلفقى.نفسهالوفتفيهي.وانما،مفحسبالراحل.ير!صكأملباهمشلنضريجفظ1المح!:منمبرءت

ونمير\،علمبباباحثا،استاذهلناي!صففالكا،نب.الاستاذفلأ-ع!صللأل؟ل!برمى!-!ورض!ثعسم!1لمنشكةا:ءلر.:-

زأشبسعنابتعادهعنويحدثنا.وتجباتعانى.نجربةالفرتفةلا.نحاد0001.اا.-.ا-2
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كالببغاء"اؤ)4،نهاو"فنانةلميهـت"وبانهابالسعطحيةبرضفهابفتاةصاحبثاهـنلاندع)االفإسفيةالدراساتطبيعةبانمهايمانافلسفيةمدرسة

الىالفنانلمهـورذاكواذ.فنهفيكاستاذباهميتهتنت!عرهالفتاةوهده."مدارساتجاهاتهامنولا.نلامذةطالبيهـاكلنولاالاتذةفيهلالباحثين

ومادا؟كلههذ(فيألعقدةفايرذ.".بفشللم)ابالهنجتصعروهوغرفتهالضاريخيالعرضمنهجبانهياه1أواصفإشتادهممهجلئاليلخصكما

انهاغير،مافكرةءنالتعبيرارادت.بتيمميانلاريبفي؟الحلكانانبرحساولحأشمايلبثلاسضاذ1لمنازعالموصفهؤابعدانهفير

الفكرةفيهتصوغالؤياثيمالقصصيالاطارحلمقتحسنلممالواقعفيحهيئ،بريرو+ذ.ةوالتعاطفا،!:ةفيهباطئيانقداينقدهان،برنججاوزه

.عقدةولاقكرةبلاقصتهاتبدوولمذلكفيوالفلسفةالبونانيةبالؤلسفةالمتصلةلالممتاذ4هذامفاهيممنينطلق

دلكالىررهافرغيةعيوب-دلكماعدا-انطئيففيكانتوؤدفير!عوحين،هومفاهيمهالى،ا!حدبرخةوالؤهـ*!ةالولسيطدالكصر

دخب!لانهيشعرفالمرءوالالمو(نالمئظورعنقيالمقالبالطبيعةذوالحوار!-العودةالى(لامرنهابربئفيتجمحارتيىا!تاده.نفسيواتكعقابل

"قربر-رسياقالىالاحداثسياقمنمابحكايرةالخروجان.القصةفيواقع""+كثراخرى.ؤفجمرات،خاصةارسطوومؤأهباليونانمذاهب

تو(لممرحي4القصصفييردؤدامرآلضكنيكيةوالمئاقشاتالعلميةالحقائقالفا-فيصةللمذاهبالموصوسةالظروؤطعنيبحثانطريقهاعنيحاول

بحتث(لاحدثمنجزءادائمايكونانينبغيولمكنه،احياناالرصينة.التاريحءبر

عادوالا.لحكايركأتقدمعلىيرسارواوالاشخاعرنفسيةءلىضوءايلقيفىى4جدبررةلانهاالراحلللاوركاذتمجيدخيرجملتهافيلمةوألك

فتي.مكانلهلىيسءإميباستطرادازرت"ا!لائلا*اـماتمنانها.المطمئنةلواضحة1الفاسفهكأوروحهاعمقها

يقالؤ!.غايةبلاكانتفيهاالاحداثان"الوانا"قصةعيوبوءنكب2إاكيالؤإ-!فةجوحقايستنشقكاتبهاانصلملألهامنت!عرالتي

..لس*--،ةفييقعدلمكمثلانقصةمافيصادثوجودعنالدفاعفي.و(لعروقالاعمسابص*ىلجوهداويعيش،فهها

وانماالر.اةفيماكللأفىا"و.نرةالفنيةالقصةانذلكعلىبواب9والد(ئمعبداللهعبدد!ق

في-ركلنسثورةالحياة(ن.مباشرآحاداتأثيراتحىلمالثلكيوتركزتختار4

و،ضم4آلتماز-رحادضرورىماهوكلتعرلوالقصةمركزةولاهـاورةأا(ووبك -....ل!د

يؤالاحدأثقببمةكانتماسها:نتساءلالاساصس1وثلىلقدهدد.فضةهـ(ر"-5ا!ء"فحةث!ى"ورالمفنمتمة-

فافدةؤ!ا،ال-عارعؤنييهدهؤ!مءلىسس.لتيمكلية!ىسسححر!يييح!مهو

ومادا؟لإقصةدلثجدوىفما،صحافيراىلقد؟إلقصةلهيكلدلفى

ءلظةال"صةاولفيحسنلصنهالماذا؟الام!وروما؟4ابايرقيلماور4!وفلا،يناديصر/جاعنواناثنا/،5فييرحملالكاءلالادبيالاثرلانوذ!ن

الجواب؟*ونؤت؟ؤجأةذر؟عب"ببنورقعهااصروو،افيت!ا1ثموقسوةوالهيكا!-لموضوععنالصقىالبثوانما.(لبحثالىالادي!بي!يج

!ف!ةعلى!وءاز(قيانارادتبرنجيمميا!كاتبةانالا!ول!فهءلىجاهزادلكبعدالعنو(نيرئبثقولسوف،الموةصوعدلكفهيصاعالذي

القصس"ن1ذلكءلمىواعلإرأضنا.؟لاحداثب!ذهإهـرفجعإضهح!نالهزيلةالادببةالاثارباننحكمانيمكنذلكوءلى.نفسهلهاويقدم

مياثرةوور-إقى،قكونوان،إوماقط-تكنلم"الطويلةوححى))اووصرةإصتياثفيالميؤلفيتعبالتيوحدهاهيواضحافنياهدقاتملكلالتي1

ت-)سلنتيحةويرأ-يفىيهاءرضا.انرحلبمليأتيوافما.رئغس!ب1!إضخل!يرعوضقلميلةغيرعناوينتقترجاني!مكنالحالةهذهوفي.لهاعنوان

نا1!ءربيةقصت(فيا!كازكةالغلط!تاحدىانوالواقع.الاحداثوافحنجبرلاثرعنواناضفهـيواضحةنجركلهالانهاالاخرءناصد!ا

للحشاة5"فى(ررهد"انذلك.(لنف!بى(ليرءليلهوالمبانترهدؤهابربمون.المعالم

نا.الثانيالصنف!ييرنجبمميقصةص!ف1انالىارويلوانا

رادهوؤد،شيئايعينولاشيعالاي!صفعامدوان"..ألوان"دوانها

((الادا!))اطل!منلا.ؤءإناقصوء!مةمنجزءدلكفيقكان،وضياعاضبمابيةالتتكير

.-/لصربيرقولكما-وللاسماء.معيناشيئاالقصصيالفنمقومات

مسميانها.روننصيب

يرفةاكسالمغوببقىالمملكةفي-الكاتبةنسيتوؤد،أزمةوجودهوالقصةهذهماينقصاهمولعل

تقصن1وحكايةنكونانقصةكلفيالاصلان-ناشعةانهالهاو.بشفع

صها!بعيسىاصمدالسيدالعلموبهب!!اهنواذا!الارىء!وو!امء!الاشكالالىهـوىمايصلسرءانحادثاعدينا

خايىكأ"...الوان"وقصة.ر1والاسضقرالفرجمننوعاالحليرأتيذاك

العربر-ةالوحدةمكتبة"ممطحة"!يوانمامضأزمةذروةلافددآزها.تاماخاواالاشكالهدامن

المذكراتمننوعاتصبحكادتحتىفيهااخرحرفالىبدايتهامنليا3

)الاحباس(ا،لخةشارلح17و!واضحاموضوعاللقصةانحقا.رسامحياةمنعاديايروماتصف

كبانفىيصغلممالموصوعهذاولكن،حياتهمنمايومفىفنانحياة

إخىرزااتركتوانمالالحادثعقدةالكاتبةتحدثفلملونأكيئمنفني

أءأدئبضالؤأرار4إسمرو!اوالنتارعالىيشرجلفنان9حسن.خيظلايثدهامبعثرة

لمى-،ن"باز،نفسههو/!مفهبصحفييلتقيوهئاك،فنهفيفاشل

لايلتقيث!."كبيرفنارا))بانهحسنعلىيحكمالصحفيوهدا،"ثرثار
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طيععربيةفتاةنجيمم،اتصورانلاحباني؟قصصئافيالاوربيةلكىيع-ت!لاالمرءان.اة!لرامناظللأالاايستوالقصة،"لانسانية

بو!طيبيوحئانعاطفةءنفيهبماالعاديالعربيالةتداص(لةفيا؟نء)يه.لهرةتا!الر!لانبكليننىوانماالئاسنفسياتاونفسهيصرس

عناتلأشمبضمبرتحدثهـاسر،فهـمانتمامااستطيعلاولذلمك.للمجنمعات.ثم!-عبرالؤ-ءفئا)اومفاتلأنيو.نما.بهايتمسكوانيحبها

الطهـه-قىلامهلعنانهمنفئهبشتقانيريدالاحساسميتباردرجلوؤ-وث،هاعتاتالووسض-بئةمضحكةتصبحالحياةانوالحق.للحياة

وتفح.نترمهرقيقةعداقةمنخربتهلىوءتالمخلصواخيهالصنونءز؟كن!واوزف.ة/برربةنكشفانبهااردنااوالنف!علمقواعد

الفن.ذرىالىارلفعالمارةاقدامداساذنه2ويحسب،ثظننهاؤيهة،هـرا!وتء،.--5لانناا!دات-،مءونحبن!،ملاننااص!قاءنانحبترانا

دامتماالمع!ولالىالربكانالفائبالضم!استعمالفىلعلوبعدعواطفهيبكلر!تونمت.ؤءارطالز.!ركانينبغيكؤ)ن؟سايكولموجيضهم

انماالمتكلمالضمير.نذلك.فناةبطلةعنلارجلبطلعنتتعمتالمكانبةلهبمتتمصنةباحداتيمروننجعاثماندون،نفسواالحياةاجلمن

وبميداعه.فاين!بانالىالمؤلففيهايحتاجالىتيالحالةفيبسشمل.ماصنفمننفسية

يبلغةمذلكومئل،قلبهوخلجاتذهنهولفتاتبطلهمنناعرتحليلوريوبردزاولكأتماعالاجكأالواقعناحهتهامن)نجمميقصةدرسئاواذا

الابخنماعيالسلوكمظاهرادقبينالتةر.بقيتضمنبحيتالتفصبهبل"نسميرةدصةفبىرأيناماىبعه)محيةغ!منابعمنفكارهاةتشنقي

نا،فتاةاية،فناةنستطيعحقافهل،والمراةالرجلرينوالنفسياتىبالششلمصيةالنألرمحاولةهنالدانظنناعلىو./غلب(عزام

،حالكلعلى،مطروحسؤال؟ماموقففيرجلبهيحسبمازتكهـن(روكازئاننتحصءة):المعاعرالاورودك!الادبفيكيرامقلدةاصبحت

يسير.نجربجوابهالقطعإكونوقدحبه)قاومحسنالفنانؤهذا(*!هاهءلا"5؟كع)فيسارتربطل

بوادينافبمالقلمتغمسعريةقصةالىنحتاجفئرنب!نومهماا(نفءغلى.شقل)ءلهامهمحبة.ن.العاطفةبتحجرويتظاهرلاهله

!ؤيمتنيالذيالعربيالرجلوتصف،خيامناوخنتونةنخيلناوخضرةاوا)5و؟صط:ع-((مضابقات\)ةالمخلصيرا-نهوتحذاخيهحنانيسمىوهو

نااما.وافكارهوعواطفهمشاكلهبكلتصغه،العربيةالمديئةشوارعمثل))المبطة"بانهاويصفها"سطجبة))يحبهاالتيالفنناةفيسميالفكركر

فانبالعربيةيتكلمونونجعلهموكاموسارتراشخاصءنبارنةظلالانرسمازةثم.الا؟مانسديهيالاجمظاهراجملنفسهمنالحبالذيهويجردوبذلك

والخسارةفلوبنا.فيالموهوبةالمنابعوخصوبةالعروبةاصالةيفقشاذلكو؟مسي،"ثرثارلسان"بانهويصفهبالبرودةالصحفيملاحظاتيقابل

المخلاقينالقصاصينمنجلمنايئبعتانينبغيالفدفني،جسيمةوهـ،ئهذلككلعنور؟!كث،ا!،رةاؤ!امفيلحرسمبالاةبلاالشارعفي

يأتيولن.فرضاالعالميالادبعلىالغنيةالعربيةألروحيفرضونذلكوكل.متوحناتصرؤاويئ!رفويسبيلعنهوثم.بطوليعمل

موهبةمنيئاايدبرماالىبازدراءالئظرعنكفغنااذاالااليومذلكانساناقتلألذيكامواليبربطلبقلداناو..فنانايكونانيريدلانه

وانمانحبمانملكنحن)):امرسنكلمةاصدقوما.وتدفقوخصوبةهذهمثلابن:هوالمثيروالسؤال.حارةكانتالشمسانلمجرد

"بلاشتهاء.انفسنانحرمالقصةاثمخاءقن!ادان/جبولماذا؟العربيةجا.ننافيالشخصية

!رببن

الأيخمممموالىط

491-ه1!3!

فيمرةفهـلاولالماضيةاًلحربءتد--ررةتاريخيةسوءةمو

ملونبغلافمتتابعةاجزاءءاىوتحمدرا!رريةااللغة

يعاللهمااولبنانياغرنتىا.5ال!زءثمن

ؤ-شلها:حضب

الجيوثرقادواالذبنالعسكروونهـ

الحربدبرواإلذينالسياسيوت!

المعاركخاضواالذينأتودا5

معاركهأواحضالذينالحمحافيون!
مشندأتهادرسواينالذلفوتالؤ

النصرأبوعمريلاستاد:أخخيارهاعلئفاشر

!أنبر.-55هـ بيراوت-!لتوزيعالعريميهالثركأ:روريعوالترجمةليفللظالمتحددالننفدأرأصدار
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طفاليغنيهحزيننثدوصدى،ضقطربقفييرننمئرسكرانرجل-!!

بالبستها.مزهوةالمنساةالجنودمنفرقةومنظر،المتردونالتنوارع

تامر15لزكر،(ات.عباالاسؤ)تورنؤاكأ))

الصور\هذهذهنهبستنفدانرمدالابففوانالفنانيصا:لوسررى

كان\جوهالانبالموشبقىتامرزكريامقطوعةتذكرفيوانما.لاصواتو((دصة)1أسمالكالبءإيه.طلقالذيالتنيءل!فاالمبهمالعنوان

"لاصواتعلىقامفقد،تعمدهاقدالكاتببربمونان،دلادرجةالىمئغومار!ا:)ءالفصةوبال!ارةوتفسرها(المنعبللاسةإتؤرنفلةإءهو

فيال!رانبيئمنالقادمالىراديو!هوتهئاكفكانال!اماتورزينورنفاكأمديئتيبادءبا*فيجمجمتيعنامنحطما!معلحظةأفوليه

،الحزنث!إهـةسهوبثبرتقرعالايرقاععذبةواجراور!،ال!صة.فضناصءةصلةولاعابرالصواناننلاحطانالحقومن(المحعبلصدركفرءزلة

السبمةالرجالواصوات،الرفةالمجاذيفوضربات،الفواربوضجيجالقصهبعفدةمربطةلانواليمنىمابارةءنم!ب!هووانمابالقصةله

وغناء،الأسةختعلىالجم!محةعظاموتحطم،ال!نناةاذننصابارادوالؤينألىقص"لسمىانالسهلءنىنوود.شعريةررةءديهاانلمصردوانما

وغيرأكردوقعقعة،ا(قهىوضجة،ا،؟ذنوصوت،الصغيرةالبنتلاررهععنب!خاة)متلاصرىعباراتمنم!بساخراسمباي

فيالتنغيمبخعملانتعمدالكانبانكما.لمسموعةالاصواتمنذلكالشرو!"ايىهانساورلاالتيالمدبرضة))او((وجوهبلابحارة))او11يرحل

برقصم!اوكأنهبالمصورمماوءةمموسقةلةت4فكانتعبارا-نهالحاليا!مئوازؤ!ارىوتالؤ!ةؤبوردتحسورالامورهـذهفكل

صلةلها.لكونبانكثبرالعنىاندونجميلةلئعشيةكعهار(تلدا،ها.با)مقدةاله-)كأزإجةمنعنهالمببزهما

امثلة:وهذه،القهةر-.،قالةصصال!انمنلهويىقصةيىس!ا(الشيءا)هذاانوالواكل

زرة،ءوسماءالضوءناعمةشصراليهاتسافرخضراءمهـشةصو.نها".مدينةفكريةيرةزاومنملتقطةشهاقبةصورمجموعةهووانما.نتيءاي

تقرعالايقاععذبةاجرالى!واصداء)رحللاربيعءننبحتومحصافبرفيوؤءس!ر!اءلىنضطجعلهاالىملامجوورةورظةنرىيةالبدلفب

ء"الحزنشديدةسهوبعبرهـن/نمفدنعتسكبحلمفيونغرقالجيرانرادإوموتأتياغنةالى

((.اصفرحقلفوقمحمومةرءاديةبكلورنثبيهـةموسيقى9)التارعديجنازةمشهارالىولمتقلالمنظرفيلأشىثم.ميهاشدود

فيالاسودوردهيتظنحقدحزناجوفهفيإحملغريباباهرادرحا"ا(وتحوليرنحاورانتنابان:تالتمشهدأ-نيإثم.رالفتاةلمهاصلةلا

".لمحظةكلشابالنئعارع،./ء.،زرجلجدا،سريعةمشاهدذلكبعدونتعاقبلحياةو

إملكونولارص-ةليستبعطورمبللة...اصسادايملكونبحارة"لةدار،باصةتحرشرجلاإقلرجل،يأكلعامل،فتاةذراعبلمس

".وجوهاجنسيستهدثمالنرد.رلعبانرجلانسنهمقهى،امراةلتولتدتذهب

اجنحتهما"تحطمتوديعننانسنان1حمعيئاهاإ)هووانمالمحصةيكونلاكللمهذلكانوالحق.القصةبهتخنتماخر

".خمرااءتلأتنتراييشهاوئنثملةبغبطةحييىابتمت،)بعدالمرءيرراهاقدالتي.لمنئالمحرةالمطربةالمكوابيىر!نلكشيءاشبه

بالقصةعلاذتهاءاولكن،باث!مراحؤلمهاوما،الصورهذهاجملماممضىبلات،هـاخرالىمعنىبلامشهدمنالن!نفيتنقل،ثقيلعشاء

إغرقصانللقصعاصيصحوهل؟الاحداتهيكلالىتضيفوماذاملموس!الكابوسيوالطابع.رواب!هناكتكونولامفاجئاالانتقالويركون

ليىاو؟شيئاايهنضيفولاموضوعهسيافىتنميلاشعريةاوصافمقظ!أـ-.شداالحمارلزما))قولهمثلتامرز؟رياةقهفبماجانا

ناينبغيبحيتالقصيرةللقصةملازمةص"صيةوالاقتصادالىإركيزنناقضديذلكويبدو1(.سئموت؟اضا.جارناامرأةفلتعنتى.ابي

شخصياتهصءاةالىلمسةاة-افة!ء9.)فولها?مةكلمنالكافببخفيد،النفسفيخريباودعاؤصكر2خاالالفبهاينطقالتيالمتعاقيةالعبارات

الموسيقىوانرمزيةقصتهبانالكا-نبيصبببقد؟الاحداثتطورالىاو:التنابيقولمبينما

القمةفييةالرشانوبرابناناجحرمزكلمتالمرئيسيالجانبنكون.لنسر؟ءلشمسنحتالوقوفمنالفازدةما-

ويترلنالاحداتيقسننعليهوانماك(ولتبواءياهدما.لكونالا،ئنفي:المصغيرةالغتاة.لعني

تقصدلاالحقةفالحياة.الواعيالق"ريء"ديبينعفوا.زتساقطالرموزمامايانأصرلبم..ماماياتريبدكايمتث-

صياتناومننعيشاننحبلاننانتىنحنوانماالتلميحولاالرمز:اطعوناالتعابيقولوبينما

ناالصجحمنويى.كألميفةغنبةوالصورالرموززنبتهؤه.ةالطيب؟باخةتررنتلماذا،ساموتاوه-

نا.رمزإ،ناننالمجردرمزيةدصصانكنبوان،رمزبةلمجبتمةنسيثى:المقهىفيالجرسونينادي

القصصسؤيدلكاكانسحواءالرمورتبجسومنها،لولاتاتيالحياةقهوهحدو-

.الخظةب9فياملاانه.إءهـو3"!ه*زراسءن.ماءوطاتناؤضامتئاقضةوالمشاهـهـنؤسها

فشمالنبظرنأ!ظثم.للقصةالعاموالشكلالبناءناص.ةءن413هذافئط؟-.نالىاؤلنب!فصص.يكبناءالمصةهذهعننتحدتانلنايصح

وكأنؤرحولاةصء.اتبىهلامظلمعا"بازاءاننا؟سنجدفماذالمضموناحساسار؟ط،ظيرانإهـالكا-نببرمتناهدهبئنعاقبوانمانوعايمن

اناسد!افصةاؤظمالرجاق.كالراكبيراقبرااستحالتقدالحياة.رمزيبمخطفالحياةعنماانطباعابعطيو،القاريءنفسفيما

والشجرة،المرأةوالمذبا..ما!هةاببوذلكعواطفبلاشهوافينعنايرةرإلئعكلؤ."الكانبانخنى!تخطهيوانمافصةليستاذنانها

نىافيوالربرل،أ،برتأل!ثتست-إلالعصافرتحبهاات3التيا(وسيقىمظهرللفهرةيجعلكادصحىغنائياتصراالمحكارهعنوعبر،بالفة

وحفار،نعنث!كلمحمولااصؤرباردالحمايرصحواحلاموغرت!4زفتؤفيازار-ل!لطمالما؟جواءوذكر13.1أ،فيطوعةانوالحق.السمفوذ.ة

اتي-والطبسعة،ال!عوروموتالخبتيخنيانسانجنةبلارجلالظبوراورنااءا"ق!تتايكوفكيلىفيلرار.ة1السمفوذءفئ"نالثا)ثةالحركة

و.لنتباب،الانسانبهموممباليةخ!جامدةتق!-الغرابي!لهات!ع!-رءثلالكادوور!هـة!لمهاءموبكأءت-اهدذهنه!!فننبعتيرخامان
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الاشض،!ىان"تامرزصيا"قصةفيالتقليدعنصرورنالاهميكونوقد،الح!باةوعبتالدنياوفواغوالجنونالموتعنيتحدثونمتشائمون

:الشابهذايقولفامادا.عربيةليستوثقافتهمءرباليسوا(فياءال!ىالقصةفيقيحولبالرحمةيتصفالذي(للهحتى..والله

-ى.الشهيحبلاابلهسارتر.مجنونوديرستوجمسكي.مجانينكلنا-منبعهيالىالطيبةوالحببقي..قتيلالدربوفي.وبرودةوكراهية

.اسودبلبللوركا.حزينضفدعتشايكوفسكي.مهنبفيولدرامبوزكريالقصةالعام(لجوهوذلك.مومسالىتتحولوالجمالالعتوبة

طبل.ماسونجيمس.حجرمنمرصاركادكا.العنوانمن؟وحكماألالممفالتخنىقيهاتعبمدءضةتصورالتيتامر

لثممخصببتناذلكمسخاي؟الاورجمبالفكراماماستخذاءهذااليىنبفقىمنورا.والجريمةوالشروالعذابالرعبغرفيهاشيءلاقصة

اخعبوانحاولحينعربياواصرااسمانتؤياننستطيملالحيثا!ريةزكرياجاءناايرنؤء!،حبخ!قةمنما،ابتسامةمنما،تخفقطيبة

البدا!كأمنانيشعرالمننولطالعربيالمثقفانحقاوهل؟انفسناعن؟العربيةح!يالافيذلكمتذلواين؟هذابكلتامر

هـ-ك!فه5هل؟البساطةبهذهوسارترورامبولوركاعن7يتح!رثان

الذيا(ؤدنتركفندالكاتبلىيتالا؟حمياتناهيتلكهل؟افكارنانحبالعاطفةيغزيراناسارلناماالمربلآالدنياهدهفيانناالواقع

ؤمرتاحاوروببقيقصةلهنسمميهالكيقصننهخارج(اكبرالله)يئاديبالعاطفةيومنالعاديالصرجم!والرجل!فائلين،اليهاونتطلعالحياة

حتى؟رالافمعتغعاطفالطيعةوبار،اودةبامملوءرحيمكريمالل4وباى
الرغيفيخإطبالذيالعربيالعاملمند!شتناوتخفنقدهرون

."ا!كيبر!اريرل:!)لهؤازللأالذيوالمرجل.عز.برجنازةعلىالمرباحوانبنالمطربدموعاحياناننبكي

.نامر.ركرياقصةفيب!الاخلاقالعنموعناتحط!اناخيراواحباىيرعلبوانمامقوىفي،يكيها؟ن/مكنلامومسالىحبيبتهتتحول

فىالحقلناليسوانبالاخلافىيتصللاالفناندائمايقولونكانواقط!ث!عرلا!الىاسي!نقطةوتلك!انئاثم..شنيعةقن!لةيقتلها

ء..ذلك.تكرهضاانهااوقذرةاوثريرةالمديسنةبانالعربيالنصرقهذافي
فاطعا.تايهدانويمدهولحنحقوذلهـك.صإقياساسعلىفئاننقدان

منايفاح!يةمكتملةقصةاخلافيةمخكرةجريمةتصفار"كبالقصةتكونؤقدابمبظتفتحيافصكأصباياالعربيةمدفارالتوما،يبيشعبارلناماائنا

قيالقص!تنهارو(نما.فيهاالفنامامونخثسعجما!ا!الر!اا!ة"ر!ءتبلغلمةجديد!ئانها.بر"لمواع!دلاجد،بفجرعلىالميهورة

...........01000.1وانحياةللننتماطالتحرقةيدينابئثصني!ازلناماونحنبعدالشباب
عايهاللااحلاميهمتصبححلالمحيعببرمنالكتبانبهاالمقصودكاناد

كذاكوالامر.معاوالواقعيةبالقناجلهامنونضحيالكاتبيستهدفهابعض!شعرفيالمردضةالعجوزالمدينةصورةنجدوانما.قرونخمودبعد

نكنبماعلىنفرضهمستوردازيااوشاةلعانمطااللااخلاقيةتصبحعندماحيثالعروزاوروباادابكل!يستقون!؟لاءلاىوقععهـمنبابنا

قصةاسميانالىاملىاكادوانا.نجبرنالدىوولانهدجمرداوصتوادثيان،واظ!موالمرضللجريمةبر؟راواصبحتشاختقدالمدن

....ليبدووانه.الموبوءالقاتمالجودلكغريعكسلانفسهالمعاصر(لادب
يعصدالكلأ-لباكانسواء،العربر-بئالاخلا!لهدمدعوةتذبهتامرزكريا

.........ا.-.ا.الذيالو!تفيالممزقةالقنرةجيرانناثيابنستعيدانجدامضحكا
حعيههدعوءمعيسما!لهلمجردعاكلوهويكنبكانملدلكيدعوان

....0100001001بببتدائمافيكرني-ذلك.واجملهاواحدثهاالثيابانقىفيهنحننملك
لعوميهلعطروجههكلن،دعوهمنوما.لشناروراءالاسبهايبشر

شيءايالساليوولى.بلأفىالاصلهـدماهـمموةمننةاصأ،المربية!جريالعشىسببمانالمبدعالعربيالشاعرشعرمنالمغزىعميق

الخفيف()البحر:هكذا
الاعلىمثل،ميروننسبابناتركنانحنانالعربيةالامةمستقبلسنبني

الىص!تحولتورجل،رجالسبعةيغ!نصبهابانتحلمفتاةنهوذجفيساقيهيبترالسليمراحيهف

.اعوادعلىزحفاليسعى
فليسقطبوقاحةيعاديوؤيرى،يكرههاللهبانيشعروشاب،مومس

؟11....015.00والاخلاقوالاصالةوالروحبا!حباةالاغنياءنحن.حقاحالناهوفذلك
هدههـلىمهـ.موت.كل!ىومتاء..."جارلامراـهكلتعشى،ابي

منتعطيشامخةامةبناءالىالعرجماالشبابستدفعاقيالاخلافىصبمااوروباادباءالىمسننجدينونتطلعبالخصوبةوينابيعنامواهبنانترك

اللدم؟تضيءحضارةالمكتنزوروحهاالموهوبذهنهاالذيرنحن.المح!شومةنهاي!تهامنوتقتربوتحتضرحضارتهاتتفسحالتي

هيتامرزكرياقصمةعقالطورلمةالكامةهذءبهااختتمصورةنجرولعلانفسنا.نحن،العالمبن!اءلنعيداليناوتتطلع-اليومعليناادرنياتقبل

قصته:بهاانهىالتيعبارتها،نحطةالغربموائدعلىاذلاءوزقفوالحضماررقىالفكريةكنوزنانزدري

"؟...الكئبالرجلايهاامئيتثما9!ولماذاا!قراء.ا!سرفيإنوال!قتئروايىأورىوالذعرالجريمةتشيعالتي

.عا.ا؟4ؤنيلئامصلحةوايةذلكنفعل
سنة"ممهلامن"

يمالعربالرجلهذاانفها.كلهـاللقصةرمزاتصلحخاتمةنرلمكالقصصبينهذانهجهافيمتفردةاص!تتامرزكريافصةفانوبعد

احساسهوهذاوببس.سىنةمئةينامانفيكلهاامانيهيحصريشتقونفلا!ذايكتبونالكتابرونفىاجقغرعدداهناران.العربية

نشيطامنتشياويهباليوم،ض!والمعربيالشبابان.اليومالعروبةوالوعودوالنشاطبالحياةالملتهبئيالعربجونامنقصصهماجواء

هذا،والعببربالرطوبةمفعمةصباصيةشمسمنهاتدخلنو(فذويفنحالبلادبهاتقذفناجامدةكتبيةكلنابعمنيقتبسونهاوانما،المبشرة

والجسميةالفكريةطاقاتهلينفقونشوةحرارةفياليوميندفعالشبابالغزيرةعواطفهمصوتيسك!نونبهذاوهم.المتشائمةالك!لةالاورربية

هذانموذجفينااينفاين،الخليج(لىالم!يطمنتعملامةبناءفيحضىي!بدكلونلاوالمقلدون.الغربمنالقادمةالضجةالىمقلدينليصغوا

عنبمعزلوكانهسنةمائةينامانيربدالذيالبليدالخاملالرجلنفسهالىرلمنهواذاالاديبيبدعوانما.كلوهوبيناواذكياءكائوااذ(

اررالدهر؟!هايقوملابنومةلمثلهندكلوانحقنامناوليس؟كلهاالحياةطبيعيا.اندفاعاقلبهفيخليةكلمعواندقعالحقةاحاسيسهعنوعبر

وتذويالانسانيةالحياةتشقىوهل؟مركرةانسانيةالاديبلشىاو

الملائغةئلبروت؟واننقليدوالجمودالتصنععلي!اويغلبتكبتحينالا
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--عفص-----أأ--صب
ا.ص-المحطا

.مملى-ابب-
صاا-

الخرع!دال!هصالمجينلبقم!فة
.ء-

ا-----------س

الراسواخفضذكراهواحيياذكرهفانيكاناينما.قبرءفيدفيناالحجرالقئيم،منمنازلبضعةمنتتالفالتيقرنجنه)"(فيالانكانربما

!تذكارهوليىلتحيتهحجر.إينمنمنهاكليتكونمنازل،تسويتهتحسئولميصقللمالذي

الجنوبالىكلهامتجهة،واحدصفعلىمتلاصقةمبنيةحجرثلاتاو

منبمضا!4لقيت!اش"حسستمرةلاولببعريوقعحينتحي!،ظهورهاوراءالشمالريحوتتركبجباههاالشم!!تتلقىحتى

القهوةيهييء"لموقدعلىالقرفصاءجلستهفيرايت.الذاهببناهليصخوروفتاتحجارةدؤوسمزروعةولكنهامنبسطةارضالمنازلبهذه

الدلةمنالقهوةيصبوهومضافتهفيحدادجدبماجلسةلضيوفهمنالقليلةدوابهبطون/لشبع(دلاب!عشبالفقيرةتربتهافيينبت

حىالحجمفيالمتيرجةالاخرىالدلالالىالقمقوماسمهاالتيالكبيرةربما...بعيريناووبعرحميرودضعةالقدفئيلةوافراسهزيلةنعاج

.الضيوفيسقيمنهالذيالقهوةانجةاصغروهوالمصبالىتنتهيقرىاوممنمنماحولهاوبينبمنهالايربطاتيتلكقريتهفيالانكان

اك!رلبثهوفيقاماذاظهرءانحناءوفيقدهصغرفيذالركجدبم!كانفيهايبرزوناسرائيلجنودولكنالصخريةألارضفيضيقةدروبالا

شغل.كلعنونجرهاومحمالمهاونارهابالقهوةمتشاغلاالموقداماموقةبطاقاتفيهاوليتفقدواالقريةاهلمنالمذكورليحصواوالحينالحيبنبيئ

عبدبعميتذممرنيكانتصوتهوسبراتعينيهوالتماعوجههملامحولكنمنالاسفلالنصفالمبيضةالحجرةلحليهاقتحموافاذا،التموين

تلكفيامامىيخطركانولكانهالحياةهذءيغادرلمعميلكانخىيتشاغلوجدوهلزوارهمضافةيمدهاكانواتيبالكلس/لداخليةجدرانها

كنتوقتكلفيافيرغماهليمنبهيذكرنيبمناخبر.لم.اللحظةفيقوم،فينتهرونه،للضيولىالق!وةعليهايعدمايومفيكاننارباشعال

لاقعدالمضافةحجرةواقصدجماعتياترلةكنتالمشلفلمنحرافيهالحجرةالىهاربيناحفادهيتسللبينماوالثائرالبرمبينمتكاسلااليهم

هوملارقهالىمايدفمنيكلانظنفلعله،الموقداماميسارهعلىوجداتض!هاعينهنوامهاتهنحفيطتهمنهازاويةفيتجمعتحيثالاخرى

وينتظرالبكرالقهوةمنالاولبالفنجانيوثرنيفكانالمرةبالقهوةغراميوالخولىبالتوجسمملوءةوصمورهنالمضافةالىواسماعهنالبابالى

بماويجيبني،وجهيتعابيرفيالخبيررضاخاطفةنظرةفييلمحان...والغم

ولاك!فيهنييهزط!،وهلناسة!حوالعناسالهحينغيريبهلايجيبعلىقرية،بعيم!اخرىقريةفياوتلكقريتهفيالانكانربما

حاسغنولكنهامقتضبةبكلماتلييقولبلاللهالىبلامرالعلميحيلقانمالشعرمنبيتفياووالطينالقشمنمصنوعكوخفي،الحمود

يدوسواانمايومااستطاعواماجبناءكلاباليهودوانخنازيرالانكليزانلايحملهاولكنهبندقيةالحمودرجالكلعندكماعنده،عمودينعلى

وابناءابن!روصهوروفيدمعروقهفيماداميستطيعوهولئارضه.يقومحينعليهايعتمدوانماثقيلةالواهتينكتفيهعلىفهيكنفيهعلى

ولااصحاسمنلغيريلايقولهشيئاذلككان..تترددانفاسابنائهالغمصدرءيملأفلاوبن!لهمابنائهابناءالىالكعة!واجبهتحتمنينظر

فان.افرادفامنواحداكنتالتيالمجاهدينجماعةورئيسلرئيسيحجرةاسرائيلجنودعليهيقتحمحيثقريخةميكانلويملأهالذي

اليهودمنلتحميهارضهالىجاءتنماالجماعةهذهانالمفروضو*حترامالقيامفييبطىحينينتهرءانحسرةتملأهوانماالمضافة

منتجاورهاالمحيالاراضينتحريرانطلاقنقطةمنهاولتتخذوتحميهاليقيميرتقبنو...امسىواين،كاناين،هومنلايسريعريف

يقولفكيفاقدامهمإثبيتفيهاومحاولتهمواغنصابهماليهودرجسالشتاءمعونةمنحصتهاليهتصلانابنائهوصغارصغارهويطعماوده

وانهارضهيدوسواآنلايستطيعوناليهودانورنيسهاالجماهةلافرادلمناولهملكهيالتيالارضط!ئعالبصربمدفيرىعينيهيمدوانلا

والعشادبالسلاحالمهيئةالمقتالعلىالمنربةالجماعةهذءبغيرقدر-...اليها2!ولالىوعلىلايقوىولكنهمنهمهو

هذهالجماعةبغيرقالرانه،هاونوبمدفعرت!اشاتببضعةخىاثرودةالحدودعلىاخرىقريةفياوالحلودور?تلكقريخنهفيكانربما

واقريتهالىالتسللوبينبينهميحولو؟ناليهودمنارضهيحياناغوامعشرةان.اخرمكانفيوكانإنكفيولاهذهفييكنلموربما

ذلكفعلكات؟واباعرهالهوافىنعاجهعلى*ستيلاءاومنلالهنسفتحتجدثفيكانربما..السنينبعبءينوءشيخعلىطويلامد

!طلما،نييقولهمحانولاصحابيالمجاهدينجماعةلرنيسقاللوالموتواتىالحادصوتهوهمداللامعتان5عينافيانطفأتلارضسطح

سفهائهمبعضىاومحنقيهممنتصلهلماذآ،*ستهزاءابتسامة*منهمتبقفلم،61زنالهادىءوخطوهالمقتصدتينذراعيهحركاتعلىفيه

الضيقمنهمفلقيناحناباروهنفديهمأتيناالذينهرلاءبكلتلحقهشتيمةالقريبةوهيالبعيم!الارضتلكفيض!لعقبرعلىمكومةحجارةالافنه

...والخيانةوالتواطؤالخذلاناحيانامنهمولقيناوالجحودوالعقوق0.0+شسىالتيوهيالمنسية،الغاليةوهيالمرخصة

فيمن-رأيهبهيجيبنيكانبماغيرياحدايجيبيكنلمفايهلذلككاناوالحدودكلىاخرىقريةفيكانورنجماقريتهفيالانكانربما

ويضعلحفعورنامقدرابجميلناعارفالنايبدوفكان،والناسالاحوالدارعنالهرهذاتصلرالتى"والنذ-!الحب!مجموعةمنلي(

الفتيةهرلاءخمعة،خممتنافييملكهالنيوالقليلوابنا?نفسهب!وتالاداب
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وألقصائدوالقصصلالدراساتحافل!.......3..0.-.0
،نمالئووىالاد!.!يلعىوكا!،وباسلد!مبالعسهم(لمصدينالع!الكميريا!يبين

رألافيهلايضعبالقبولامركلرئيسناباسميأتيهممن؟ورئيسثامن

القادمالادأ!عددبالحربلابالارضبخبرته!هايعتنرعارضةالماءاتلأ.؟لااعترافاولا

ر!.بالامورلابالناسومعرقة

منهاولنجعللنحميهاقريتهفياقمناالتيالارضهذء،ارضهوكانت

.النهاروفحوفيمعقلناقلبفيوقصفبينهاصفدجنوبيتقع،المجليللواءمن(لقطاعهذافيلحرك!شامركرا

منزاويةفياتربةضالادعلىمضطجعاوكنتاصي!الوقتكان،الانكليزمع،فيهالنجربالارضهذهجئنا.والرامةيوسفجبوبين

النارعلىالقهوةحبات؟لمحماسةبيديقلبوهواليهاتطلعا،فافةغرفةمن(لاعلىالقسمقرىفيكناحيناليهانتعرضلمجديدةتجربة

المعدنيةباليدبهالتقليبهفيرتفعمتساوقةبحركاتالحديديةالانيةفي(لقرىهذهكانتفقد.عظ-الرامةصقدطريقشماني(لجليللواء

لعطري2القهوةعبيرمنهوينبعثالاذنعلىالوقعلطمفخشخشةصوتالانكلهزكانالذيالتقسيممشروعمخططمنالعربيالقسمفيتقع

دويعليهامضجعاكنت؟لتيوالارضالحجرةجدرانهزوفجأة.لمثير2فيتدخلهموكان،اساسهعلىفلسطينعنللتخل!رانفسهميهيذون

تلتفصيرةلحظةوبعدواحدأنفيوارتفع،واخر(خرتلاهقاصمعنعامدينيتغاضونكانوالظنهمحتىومح!وداضئيال!فيهاعملياتنا

في-و؟صواتالقريةملأتوضوضا"الخيلوصهيلالكلابعواءالدويبقسمعبرنافقدلذلكوالانتشاهـ.الحدةمنبلغتمهماالحربيةاعمالنا

فيها.كنا(لتيالحجرةجدرانالينااخترقتالاخرىالمنازلحجراتالارضهذهفيوتمركرنافراضةقريةعندعكا-صفدطريققوإنامن

لولامنهالاندفاعاريد.البابالىواتجهتواقفامضجعىمنوثرتيهفولنرىللي!ودالتقسيممشروعاعطاهاالتيالمنطقةفيمنهالننطلق

بيدوتجيءتروحكفهتزاللافوجدته،هوعليه،عليهوقعنظريانالتيالمنطقةهذهفيوكمائنناغزو؟تناازاء؟لانكليزيالجيشتفاعليكون

التيالمتساوقةالحركاتوبنفسيبهدوءالقهوةحباتبهايقلبالمحماسةهو،قريتهفيمقرناجعلنامنذقيادتناديوكان.يهوديةمنطقةسموها

والناسالبهائمضوضاءوتنطئقالانفجاراتتلعلغانقبلبهايقلبهاكانوشاركناعشيرته!نازلمنالحجربعض،هو،لنا(خلىومنذارضهمن

الخروجعلىعزميعنوتر(جعتثورتيمنفاستحيت.القريةجوفيالكشافةترسلانقيادتنادابكان،منهااخرىمنازلىمناخرىبحجر

علبىيملأا.لحقيقةفيوالقلق،الهدوءمنطء.فقعدتوعدتالبابمنالمجاورةللمستعمراتالضعفنقاطولتدرسالدروبعلىلتتعرف

بعد7توقفقدالحجرةوارضالجدرانارتجاجوكان.نفسيصوانبالغالبفيتصطدمكشا!تناوكانت.المقبلةللحركاتال!خططولتهيىء

اساله:فقلتالثلاثةالانفجاراتدويالفضاءفيتلاشى(نوعينوميرونالاحمرالرأسمناطقفيبهتصطدمكلنلمبما

؟..-خابعيداحسبهاما؟الانفجاراتهذءوقعتترى(ين-وتضطروجوث!اتثبتكانت(نكلبزيةدورياتبحضرةتصط!م،الزيتون

ويدفعها.الحطبعيداناليمنىبكفهيسويواخذالمحماسةيدفتركالمسالكالوعرةالقريةهذءفيمقرناالىوالانسحابالانثناءالىكشافتنا

وقال،ا)قهوةحباتةيهيقلبكانالذي(لحدييمالصحنتحتالنارالىكلىفي،(لعشيرةوكبير؟لقريةصاحب،هووكان.(لدروبالمنقطعة

.:الموقدءلىبرأسهينحنيوهو(ماممجوريبارحيكادلا،ونناورونتهيافستكشف.لبثناهاالتي؟لايام

الخنا.ريرالازكليزمدافعهيهذه.الصخورحقلعندانها؟بعيدة-ومسالكها،وقراهاالمنطقةعلىرئيسنااستفهاماتعلىيجيبمنه:موقده

عينها،الدحنطةتلكفيك!مسامعيالىوصلتقد*نهـليزسسبةوكأنصالحةمخابيءعلىبدلالتنااولورياتنابمرافقةابنائهالىيشيرومنه

تهزاخنتمدويىةانفجار؟تالقصرةالسكونفترةبعد.نلاحقتفقدامامالد(ئمةجلستهفيكانفقدوذالثهذاعدافيمااما.لكمهننا

السابقة،الانفجار-تفيفعلتهمماالثدوبصورةتحتنامنمجمداالارضبعدناانناالىمطمئناكلهاالدنياهمومكنفيهعننفضقدئنهالموقد

تقترباخذتالمرةتلكثارتالتيغيرضوضاءاسماعناالىوتناهتماوكلوالانكلتزاليهودشركفيناهقدلاوحميتناو(ندفاعناواسلحتنا

التيبندقيتيخطفتبلنفسياتمالدفلم.وبرعةفيئاشيئامناو!ينفراضةفي،(لبعيدةو(لبلدانالقريبةالقرىفيالناسيزر!

الىواند!متالحجرةنوافذمنواحداطارفيمعترضةبسندةكانتمطمئنينقريخمهفيكذلدكناانناالحقوفي.وصفدوعغاوالرامةالاسد

جمععليناالباب(قتحمحينالغرفةاظلمتاللحظةهذهوفي.البابطريقشماليالواقعةالقرىفي(لحربلحياةومكابدةوعناءقلقطولبعد

جو!مبضجيجكللروانساءبضعببضهمالقريةاهلومنالمجاهدينرفاقنامن3لماتغرلساتزدادالقريةحولالمنيسطة؟لارضكانتفقد.عط-صفد

عاليا،يرتفعصوتهسمعتمرةولاولى.واناهوفيهاكناالتيالحجرة!حمياسو(ركأزهالمدفي1الصخورمنبحقولتئتهيحتىعنهاتباعدت

يصيحكان.بحدتهعليهوسيطربطابعهالضجبحمنبرزلقدحتىعاليا(لرقيب.وتجعلمسالكهاالمعردطحقيعرفون!الذينالواغلينمنالقرية

نتهرايسرفياليهاالمتسلليناكتشافعلىقادراالمثرفةنقاطهامنالمتمئر

اش!...اش-الببلفيننام،مهامهافيالموزعةدورياظعداما،فكنا.وسهولة

خلالهاسسنطعتنسبيهدوءالموقفوسادالضاجينامواتفخفتت،فكانالنهاراما.حراسنايقظةومنمعلقنامنعةمنواثقينجفونناملء

(ليهم3(ةا،والحرسمفرؤةرجالكانالجمعم!لمعةفياناتبين؟نكنااذالاظمئنانالىارعى،الكمائنإولاستكشاف1مفارزفييكنلملمن

عنأضوايدبانوالملزمينبهاالمحيطةالصخورحقولفيالقريةخفارةهذاولعل.غرةعلىنؤخذاناومهاجمسلاحيتناولناانعنبعيدين

وقبل،السنهميعقلوالذعرزائغكأعيونهمكانت.الموتحتىمر(كزهمجعلناالذيهوعئاالخطربعدوالىمواقعناسلامةالىألاطمئنان

(لضوءفتسربالبابامام؟لجمعانفرجمنهموإحدمخاطبةنييتاحانافرالطيتمرسلمجديمهمفرزةالىفنسلمهاالحراسةبامرنستهين

(لغائرتينوعينيه؟لربعةبقامته،رئيسنا،الرئيسوبداالحجرةالىفصابانالىالطريقمهدالذيوهوكافياكمرساالقتالل1باحوبعد

وأحدايسألوقالالموفجانبالىوقفحتىيتقدموهوالكثةولحيتهبزحفومدافعهالانكليزيالجتبيمصفحاتفاجماتناحنله(صبنابما
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رغم،سمعتوفجأة.الحضيضالىبالقلوبهبطتأمرأةصيحةتلته:المحرسمن

:يقول،هوصوته،صوتهسمعت،ارريطروالتونروالضوضاءالمدوبم!؟مرانركمتركمولذ؟جرىماذا-

بواريد!مأورصاصبحدائر!ملخيفوشناانهم.بظيونالخنازيرهـؤلاء-:السؤلاليهوجهالذيالفتىفقال

..الفرسهاتاسماعيلياولديا.لهمنحناقبلتالتراببعدومصفحاتدبابات!الرئىسيدييادبابات-

:وهربحراستهمركرتركالذيالفتىذاكفقال.بالامرزخبركمفجئنا،جهةكلمنتطوقنا

..الترابمثلوالمصفحاتالدبابات..الدبابات-ؤخالا:حنقاوراءهيخفيكانانهنعرفكناالذيلهـوئهالرئيرفقال

:بقولصوتهفارتفعهـتإء!.مراكزكمفىنظاواانالاوامر؟كلكمجئتم-

..رجالوهمابنيبارجالنحن؟حدائدالاهيهل؟!والدبارات-:وقالالفتىفتلعثم

مصفحخشبيصنموفىكانحيثالمحجرةمنزاو.بةالىيستد-يرورأيته..افرابمثلوألمصفحاتالدبابات..الرئيسسيديياالدبابات-

الغمدمهتريءسيفاورانهمنفيتناولوبرافةملونةالتنكمنبمربعات:دوماالهاديءبصوتهالرئيسفقال

ثمالسيفبدلكتمنطقهدوءوبكل،اللحطةهدهقبلعينيعليهتقعلم!اخرس-

التيالفرسالىوتوجهالثابوامامال!رفةفيالمحتشدالجمعاخمترقنرةاشخاراتجداهـ،منالانفجاراتدويارتفعللحظةاهذهوفي

واخكالفرسامتطىولما.ابنائهاحد،اسماعيلبعنانهايمسككانوخيستل.رساتئةلاورإءةءتابإةطلقاتاصوات.بتخللهاكانمتلاحقة

:وقالرئيسناالىالتفتبيدهءانهاقربابزدادن13حولناوالجوتتظالارضيهزكانالمذيالدوياناليئا

حفرتموعاالتيالخنادقعلىووزعهمرجالكخذ،الرئىحضرةيا-م*،!لامإتالراحولمبمرؤاؤىفينظريوادرت.لئيءبعدشبئامئا

...الدباباتهذلنرىذاهنونوابإئيانا..القربةحدلخيلبلءبيها،تثتتكادلااسلحتهمعلىوايرلديهبمبالخوفناطقة

كماشتحتالشمالالىالقريةمنازلبينبهامتجهافرسهراسولوىؤفدررفسه،الىالع)قودبهلأووهؤارقهقدنفسهرشسناانا!آ

ومريعة.غجيبةبصوراص!اءهاالص!ورةةرددتدوي*نفراراتاصواتار+ب-الى،اليهيحولهثماليويردهرجالهبينبصرءيقلبرايته

انذاكالمقريةساحةفيكانءنكلبصرهارسلكما،بصريوارسلت.بك!ةينطقولاووبلى.خترجلاسطكأسالمظوقفالذيالقد.الصغير

الفرسخطوكان،فرسهص"وةعلىالسنفيالطاءنالشائبهذاوراء:صارخ،عادفغيرعلى،بصوتالرئيىصاح

قبلسرجهعلىهووكان،نزهةالىعليهذاهبفارسهكانهادئا..حظيرتهفيمنكمكل،مراكزكمالى-

طحن.ؤافلةوراءعتيقيتخادمكأنهمسترخيااخازلابينمنيخرجانكانتبيئما،!اسوثونشدءبعفئا،اوخركيتحركلماحداولكن

غمدهمنسيفهسلجمعناعنوابتعدالمنازلمنخرجانبعدولكنه!لصرابخوءلا.الفضاءتملأالرصاصوازبزالقنابلانفجارات

بهدهوحولناحولهالذيالجوكلفجأةفتيرلكتفهعلىعرياناوالقاه

صهوةعلىجلستهفيهوولاخطوهافيدابتهتسرعلم.منهالحركة

ابئائهءنشنةووراءهيهجافيءلىبهيحفالمستمرتقدمهولكن،فرسه

المدافعزمجرةانسانا،بنادقهمازندةعلىواصابعهمفتمرينحفاة5891لعامبالقاهرةالمقصةنال!جائزة.

الذىوالذعرنفوسنااعماقالىتسربالذيوالخوفالرصاصوافيبز91ع8لعامالكفاحجريدةجائزة.

لاحقينايديهمفيوبنادقهمبعلأونرفاقىبعضورايت.ادسئتناعقل5791لعامالسياسيةجريدةجائرة.

رثيسناصوتجديدمنوسمعت.كتفهعلىالعربانالسيفديبالنائب

معيناباتوزعجماعتناعرفاءعلىاوامرهيلقيوهوصراخدونمنهادئا.أ!صصص"المجموعةنالتهماجوائزثلاثة

سائراابنائهمنستةبينالتصيخذلكلو!لنهبؤصيلالساكزلومفيولللكاالشمسييينميوحل

منظر،رائعمنظر،الاعجففرسهعلىالمجردبسيفهالدباباتلقاءالى

ثلاثةبعداثيخذلكفهرأيتمنظركذلكينتسولا..نجسىلارنيرو-ع:بات

فى.دفتعقفي،العامةالاركانبناءاروقةمنرواقفيتزيداواعوام

عليكئرةامورتغيرت،اربعةكانتلعلهابل،الثلالةالاعوامهذهفتوة..و!ؤا!را!عربيا"ر"أ--أنعذأبمنصور.

عليهاشواهدلاقبورفيعظامهبليتهناكمناقتلمن.البسيطةظهر

فقدصبعادمناما..مساءصباحالغاصبخطويدنسهاأرضفيا!ا"زوو"ميشاليلتخ!مماقالاقاصيص.

الناسيذكروانالغاراكاليلالعارمنلهتضفران،واعجبه،ال!شه"ا!يةلةأثبالمشاعرمكهربة

حرجتالاعوامتلكمروربعبيومداتفي.هزبمتهيردكرونولاجهاده

فىبوقفتهعينيفاخذتالعامةالاركانبناءفياصدقائياحدم!ننبمن:عنأليومصدرت

فخيل،المحدوربوالظهرالصغرالقدئيحدادجديوقفة،الرواق

كانهبل،دمسقفيرسعيبناءفيبابامامواقفايكنلماشهانيعوبلاتشب

القهوةيعردركانحيثقريخنهفيحجرتهفيالموقداماممنتوهقائم

73-الصف!ةعلى-التتمة
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تحيط،ظهودهاورأءالشمالرلحوتتركلحماههاالنتممستتلقىصضى--------س!صمىاص!سىصسم-
بة....أ

عحوجكللوحجالهر.القليلةبصرلطوناضسلهبفقبزمسمطهعنتمبطك!هاكضعةمؤحصرش!سصبعفيلما!رلبتهابهدل!تةأ-8المسمولنماع!لىكالصمفحةتتمة-

كانربما..بعويناو

لاءعسى!ممسىمحسىحسهى
دروبا!قرىاومدنمنحولهابمايربطهالاارتيتلكقريتهفيىا

بينالحينو؟لحيناسر(ئيليبرزونفيهاجنودولكن،الصخريةالارضفيضيقة.(لمصبالىالقم!وممنالصغرفيالمندرجةالاحجامالمختلفةد!لهابين

اقتحمواعليهبطاؤلماتالتموين،فاذاافيهاالذكور"ناهلالقريةوليتفقدوليحصواواؤفاكانالذيالبابامامالصابرقيامهديليهأاتطلعمكاني!يجمدت

والتيبالكلشالداخليةبردرانهامنالاسفلالنصفالمبيضةالحجرةوظوها!رضالى!رقوراسهبالاخرىاحداهماممسكتانكفاه،حياله

مايومفيكاننارباشعاليتأغلوجدوهلزو"رهمضافةيعدطكانطويلامدمن،يضتظرواقفا..الباباسفلمنواحدةنقطةفيفصبت

البرمبينمتكاسلااليهمفيقوم،قينمتورونه،للضيوفالقهوةعليهايعدلاطراقةولكني،،كنفهوجئتهواقبليديهفأهز،ليهاندفعبانهممت

فيتجمعتحي!ثالاخرىالحجرةالىهاربينإحفمادهيتسللبيئماوالمثائرليبىاحسست.عزميبدلتتتبدللاالتيولموقفتهالصابرةالثابتةرأسه

المىواسماعهـق(لبابالى،عينهنوجداتهنوامها،ئحفيداتهمنهازا،بةاقصولماذا.فتملأهانفسياعماقالىتتسربوبمرارةةلبيتعمر

ء..والغموالخوفباتوجسمطوءةوصدور!نا،ضافةالمذلوففةتكون؟نتكادوقفةهنايقفإنه.؟..ايى"اتقدموكيفله

عسلىقرية،بعدةاخرىقريةفياوتلكقريتهفي؟!نكانربماالهادئةبمشبخه،روعهالىهواعادالذيالرئيستابعتابعتابعامام

افعرمنيتفي؟ولمجنوال!ومنم!ضعكوخفي،ال!وودالرئيص!دلكروعالىهواعاد،!زيلحم!انعاىالغمدمهتريء!سيف

إجملهالاولكنهببدقيةالحدودرجالكلعندكماعنده،محمودينعلىدائمهـ4اقولالذيفما.مئهاطارتالتيقلولي!مرجالهصدورلى4وارهدوء

.يقومحينعابهايعتمدوانماثقيلةتلينالواهنكتفيهءلىف!كممفهعلىت،ماواسلخنابعددنااننااقولهل؟البابهداامامهدهوقفتهلمحي

صددهيملأفلاورخاتهمابنائهاتاءألىالكتة4حواجبتحتمنينظوهـوكاناكبارضهنحهيانءنعجؤناوراءناوقوىدول"ننمثله

المضافةاسرائيلجئودعليهيقتحمحيثقريضه.فيكانلويم!هالذيالغملههذهكانتلماوا!،جيداذلكليعرفانه..؟وابئائهبنفسعه0يحميها

عريفوالاحضراميامارقيفييتكاسلحينيئتووهانحسرةتم!هوانمافبىرجالشادفعئا(ننالهاقولام.ا(كانهدافيالموقفةوهدها!طراقة

اودهليقيميرتقبو(ن..امسىواين،كاناين،هومنيلصريلاعلىالمجدلنضسلقهئاوجئنازيتيمعينوفيالاحمرالراسوفيالمالببة

وان،الش!تاءمعونة"نحصتهاليه.فصلأ!ابنائهوصغالىصغارهويطعمعلييملأبالخزيوشعرت؟..باعمالهم(لفخارلناوننشدأجداثهم

هولمنملكاولهملكهيالتيالارضط!ثعبمدهفيرىبصرهيمدالمكانهذأفيالكئيبالشيخهذامو(جهةعنعاجزوبانيلفسيجوانب

..اليها(لوصولعلىبرقوىلاولكنهمنهموارسلتمنهخرجتالذيمديقيمكعبالىفععت،الساعةهذهوفي

الثدور،علىاخرىقريةفياو(!دودوراءتلكقريتهفيكانربماكاالجوابفجاء.امانهذاالىبر"جاءعماالم!جاورالمغنبمناستف!م

اعوامعشرةان.اخرمكانفيوكانتلكفيولاهذهفييكنل!وربمابنادقستمنهصوثرت..تحقيقهيمكنلامايطلبجاءلقد:حاسما

تحت(لارضجدثفيكانربرمإ..السنينبعبءينوءشيخءلمىطويلامدفبىعرفهانهمرععيا،والطولالحولذي،الرئيسالىيتوسطفجاء

علىفيهالموتواتىالحادصوتهوهمراللامعتانعيذاهفيهانطفأتغيروفيفلسطينفيلرئيس1عرفمناكئرما،فلسطينفيمرةذات

حجارةالامنهتبقفلم،ألمتزنالهـاديءوخطوء(لمقتصدتينذراعيهحركاتالستبنادقهءن(لافراجمئهوليسترحمليراهاليهيتوسطجاء!فلسطين

لمرخصة1،القريبةوهي؟لبعيدةالارضتلكفيض!لعقبرعلىمركومةفانهلهفرغواذا،الخرفالبدويهذاللقاءفارغغرالرئيسولكن..

..تنسىلااتيوصرالمنسيمة،الغاليةوهيمنيومكليتسللونالذينالشياطينالبدوهؤلاءفان،طلبهيلبيلن

كاناوالحدودعلىاخرىقربةفيكانوربماقريتهفيالانكانربما!وطنعلىولاارضعلىولاسلاحعلىلايؤتمنونلاواليهاالحدود

الراسخفض1و،ذكراهواحيياذىهفانيكانايئما.قبرهفيدفينا،الغشيمالحجرمنمثازلبرضعةمنتتألفالتيقريتهفي*نكانربما

!كاناينما...تذكارهولدىلتحيتهحجرتبنمنمنهاكليتكونمنازل،تسويتهتحسنولميصقللمالذي

أ!ب!سلامعبد(لجنوبالىكلهامتجهة،واحدصفعلىمتلاصقةمبنيةحجرثلاثاو

.ءصصص6!!ترلإ*6!3-.ةلابز!!!ه!-

ح!!رإ-لملم-هـلمأرصسءأابرامس.*زر!!رزرز!*!!ك!!!*زر!.أ

--!م/لالا!!*-.!*!!ل!!*

هممعؤىرلمحسشت1؟-لالمجم!!!!!نخ!!.!3.!!ل!!!!!!!!!
ج!ثردئر-.!!!!*رز...لالإ.ل!!نج!!!!!!.3!!

3!ئر!اجمبسا!ءلعاطيه1الم!ه!*!!يخ3*لأ!!،!!!لا!!.!!!!!!!!!!!!3!..!3\

.!..!!لإ.!:بةت!!اع!الشافرز!زز!ئبه!!لإبخض!ن!!!ؤزر

ث!لمجلأ!ى!!ح!!!.33!شدلطمرر1ثمر!اص!لألرس!1زر-لا--لا*3يمم!يخ!!ه!!01
د!-ة!د-لا؟--زر*لإلازر!---لإش*نرلإ-3--زر!لإ-ل!--نر!-!!3!لإلا:-----3---3-لإ3333**3.3-د3!دنر3!*-3ك!؟--؟!لا!.ح!!*لا-

.--.زر.لا!!-رز

ح!!!جويمف!!ننيل!!3!

::-!3!!-ل!!لا؟-**؟؟*؟*لإ*!!!*!!جد؟!!رز-3---33!-.دد*.3!-:!-لازرد!!*!!!!ح!!!!!ح!خ!يخ!!!!*ج!!3!!!رز!!!!!*!!زر**!زر!

!لم!ريخصصلعكلاليا
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،ار

رعرؤعآلسعسآبسعشما

ووقفت:المساءذاك

بي؟الانبمرلومادا"الخري!شمسقهلوتسحبللممدودوالشارع

.العيونالتقتلوالقاهكيفانل.ضياءمنبقاياحزه،

فرحيحركنيلن.اليهلديامدلن،لارفيفسوىالمكانيحتضنوالصمت

ألجنونداكالعابرينلبعضوخطىاشجاره

الفرحلييبدعألام!معلعاداماالرصيصعلىهناكساروا

بيالانيمرلووجهيعينيهعنساردتائهينحيارى،قحدبلاهدفبلاساروا

بيمرماكأز"للفراغارنوساظلذاكعلىقدمبتسمرتفيم،وقفتفيمأدرلم

"..يمرلوابالىلناراالرصيف

ألجدارظلفىوبقيتآلجدارعندشدنىماذاادرلم

الجدارظلىفيبقيتفيمادرلموجوديعنضياعيفيابحثكنتهل

يتقرلاتائهوطرفي/م!فدةقدممإالحياةقلقفقكنتهل

المسلءذاك
*

بعيدشيءالى.شيءالىباعماقياسعى

الطربقمنعطفعينايماوحاصهـتوانتفضت.قطعمهإ!اراهلالكنيرالقاهلواود،اليهاسعى

مكانىمنتدنوورحتالدروبءفترق-و

*
خطوتاناوخطوةهى

الرصيفعلىهناكمعيالجدارظلفيووقفت.ثقلهتعينيفييحطالفراغكان

اليدانمناتعانقتكيف،!لتم!ا!اادرلمبنفيالخاويظلهاتلقىالاشياءوتفاهة

المملهالبطيماتايامىاوتلف
وتسمرتبسهولة،ببساطة

ادمنتهالذيالو!،فيعينايازسهاالتىالحبفحكاية

ودفنتهلنتيعتها
قاومتهالذيقدريفى،المحتومواقعيفي

لم!اسنمن
قاومتهضائعايوماعثرين

علينامرتقدنحنها
ورفضته

علينامرتفارغايوماعترون

طوقانفلوىنابلسالتقيناما،يوماونعمثر

9



مه8.
05.!رهغؤبرهغممسهغورمسهغ

لبم!ضلريخ!!رو
!ثع!-س!هههئكلي!عم-كلسم"*8 سهسمعم*

ادلنا:تنااخوتناقهور"الكرمهتذللغصنلعدوغصنار"لى.- ...لهسهب!لاليلهاوهلومديسنا

آذارورياح،قهلوشاالخوفنهلءلاش!الادردثدأقهنكالدأسدمنالوي!تلوسح!منحمه!همالكلالغرو!ولحسهغها
الدلاعهنهوسح!،وا)طلمهالوربيرالمسلموللبطىءحهملصالروللم،والدوردروبهاجم

تدعونا.وا!صوات.فىنخافمهودزرأتهز؟المعبدشعلةمنامغينيهفيالبرقانار:موتاههاويهبلثرارةتطرانؤ-وشك

؟لظلمه1فىمرجهف!وننح!تجياع؟لعشتحاراوجرتامبخرتلنعينيهأفى..العنسهغرائىتح!تالطينىنومهمنححا"

ر!ا،،تهطعمناا!لميلفيررعنونبحث:الالسودالعالمذاكملكؤتمنأنافهـذتان(،.يرعاهاالخفراءلبابلعلاد،تموزصهحا!ه

.ال!ماويبزندهماالمتلفتدعيوننانثهد،الناريجرحه،عامكل،يحهملحهيثهنالكيغشاهانم.بابلطبولتدقاقوتوشك

،عنحهلمهثدينعنالظلماء،فىعنكونهحث-.لم.ء....م...- ،دهادلهالدوارالعلجرح.مرصاهاوالرألراحهل!الرلحصعر

:4الغيمهوثديهاإلكبيرالافمقصدرهامنفيابالازطويعودهناك-نعامكلفيالذيومنقذهغثعتارفلاتغروفي؟

أياديه؟علىلنسهتفيقيداهتجرحنا-والامطار،ناول!خهـاولةالفخارمحاسرثلل؟ ،فالمقينها!..نموتكيفورأيةنشيجنالسمهعت.ء

رحمه.ل!قاسهن-اسفهاهوا-وأنهت،ت..."-......-. حهسسلها،ماكرا،"لاغواممررهولكىالمصسهحلجربهلكالى،الدعاءويرل!مهع

لموقطرهولو.0مطرللا
..تصيحالمس!متنقصاهسمن

سيحهيينا؟منأيفتدينامن،آباءنافهـيا

زمرهولو..زهوولاالتعسهمنلاهثة"

ممر3؟فيخاودمهاءدلحمهيولم.سيموتومناقهضاهاأنصلمبالجرداءتخيلناكأنثمربلاآذارشحسى،بهابلخبز،لدم11الهةلؤدب

مملألنار1منزنبقةكأنالسماءوابرقت.ونموتتحتهالنذللدارالىدارمنكالهغرباءنهيم
لححئ.

:،واريناواضهاء.نفسطبابلموقتعهتحقبرهيا51.حفاناسيدناهدالاهياغر
.-.لنسأل

فعراهاوهبمأرضناقرارةفيوغلغل؟جرةمنالطينىقاغكفيأما،كفاهـاقهـارنخط؟ن!أسفاهوا..نحن.-ع حا-

موتاها.وبكلوجذورهابذورهابكل؟رزرهأو..لرب1دطءمنبقايافليهاأما-.ن"و

حماصاحولبابلردكعتهماورأء-وسحفافترلسفاصاجعناامىالصغيرةحدائقه..لىدو.

1،هسواروعمدمن،الظمأنترابههاوحهولدحنط،اصرانهامن،السملبيوتمنلسرقناامطاردونمبرقهسمرعهـداتسحائسه

لذهـكأ.تالرلم

روإها!الاسوأرههذهلولاكان.5سحهاب3!ا!اوض)ءنرعاصا،،العاملعد،العامبعد،الغام قضهنا

.3لرعد1والرعدلنالاصغاءمنألدوفىزرعناهاوأوشالاكاعصارمرتلا،الاعهصار".ولى
...هسبهيح

؟السحاحلطرض1تحتالنخلحمفيفلا،لسمعنا؟!نذره-لناوفىوملفوفهـينا-.نهخشماهاونحنونستفهيقنهنام-هدأتو!

:للادواح،أشلتحسثالربموثحوسهخهماأو*،!..لى. حهمههمطبعرالمهمطلعينبابن!اأميهـا

.والايديالاقدامخفقةولكنصسارسلاليحملونلاللصغاروسارالهعتمهفيتنداحنهحهسها"لهـححالىنكم
....عيو

بيمناهاقبضتةصغير!آه؟ووكركرةلعشتارقرباناالفهخار،منوفهـهة،نقمهبلالترجمنا

؟..نجمهعلىاو،كالفرأشهنيرفرفلهقمرغلى،البرقخهاطفطولثعل..جفونناتلوكبطيئاقىرحىكهأنهنثدور

ال!غبيمه،منهبهنغلى،والناروالخضراءالماءظلالمنبظل،الفناها)حتى

ذسههبهاهمستقطرة،مهلورعشهاتعلى.تسهتسحقيوهىالصغيرةالمدورةوجوههماسوارلبناتكأنهاالحجهارعيونكم

بر!خطاياهامنتغسلسوفبابلانلنعلمنوار.حقهل-تومضوهى-يف!تحإنفليوشك.بنيناها،الايدىتفهـعل!بما،بأيدينا

الافق-علىنثرتدراثسهنالفكأن-ورف!صشهتارحولذاهلاتحزانىعذارانا

؟السيابتشحرب!لر:الصنرنههث!يدههم،جاهامنشيءبعدشيهئاالماءيفيض

ءبر**بربر*ء**بر"بربربر*هعهءمهـ**ء"نإ*ء-بر*****،*بر****هم-*ء*

أحذذانرالىمذهابواحد*تدقئهلابمهوههالمركباسههرهههنتتعادل،اللاورالاحلاململايينهسحيسه،الأعماتهعننابئهالتلهنائيالدهالنهعر

ازاءوالالزانالانضباطمنغايةعلىالعالموبصبح،الاخرىحسابعلىطلمامكونة6البد(ئيةوالتقا!بدوالاساطروالاوهاموالحكابتوالر؟ى

المىيخرألاذسارهاما.بهيدأحدهندهدمالذيالمذهنطالورهذا...واكتهرالحقيهنيالعالميبلغماقدرهنالطلسهنالكعإهةمرهيبلغ

المكبوتمقدارفيعظم،وغريزيلاثرجيبشكلالتراكيبهذءفيهفتختلط؟لعالميرىلالانه،الانسانفيالامثولةاقدادهوقديممنوك!اعر

..العاديمستواهافيالعاطفةوتظل،النصيظلحينعلىاللاوجممافيوسوف-السويالانسانبينما،معاوعاطفتهخيالهخلالمنالا

المرمهربةاعمأقهبلورهمدعذدهفيالعألموصه،التوازدههنهلإيراءالحهنبهنيالذيبالنهكزهالاالعالميرهنلا-ليسكذلكالشاهرارهذلاهد

العاطفيةالعملاقاتوتأخذ..والخرافاتو(لاساطيرالاط!متسودحيثشمسغروبمنظريقفز؟نالحدودهذهفييمكنولا،الاخرونغليه

معالحياةتحققالتيارنوافذهيالحواسلان،بالضمورو(لاجتماعيةبهذهينشغلانيحبلاالذيالعاديالرجلعئدذلكمناكرالى

؟"لولى.الشكلهذاوتعطيها،الاخرين.الخاصةدنياهويجعلهاالشاعربهاينشغلالتيوالاخيلةالعواطف

الىفحسبيطمحلاوهو،السويغرالانسانصورمنصورةالشاعرفيكامنةواحلاموعاطفةن!نمنثرجيمركبالسوي*نسان
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الثاعرباطنيشنخمعها،الحزنملامحعنشكلهايخنلفاخرىمخارجبصورةجميعاعنها.بعبرانبل،باطنهفياتيالاحلامارضيعبران

واعاطفةنقلهيفالمشكلةواذن،بالذاتالحزنهذاعنالنعبيرفيفيه،كموناولا،د،اخلهمنفراراتعبيرهتجعللاوبدرجة،ايضااجتماعية

"لصورةنقلثم،الوعيريافعيةالىوعياللامجاهلمنمعيناحساس.براهالذيالمنشابكالمختلطبالمشكل"لعالميرىلايجعلهالذيوكسبب

التعبر،مشكلةتئشأهئاومن،الخارجالىجديدزيفيالانجرةتحمتكبيرةوعاطفيةذهنيةحدةيملكانههو،السويغيرالرجلبه.

فيوتوعل،الرمزيالنعكلعلىتبقىاقيبالصورةالالمفاظوتركيبيستطيعولا،كليابينهااندماجابل،المركباتبينالتعادلمننوعالا

عنهسايعبرالتيللعاطفةالاصليةالينابيعالىمافارئا،الموقتنفسالاستقراني،والجوحالوعيمنشديدةبررجةالاعميقةلقميدةالقاريء

...لالشاعريطغىحينفي..التقليديالموروتعناواللاعقليعنالعقليفصل

تقفز،فيحينمدلوليةالكلمةالقارىءفورالانيوصلالنصنيالشعر..والعاطفةالمعقلعملويلغي،السويغبرعندالحلمياتراث

المى،للكلماتعاديتريهبمجردمنالباطئيالشا!رعئدالجملةتنتظرولا،الجاهزةوالحكاياتوالعلاقاتبالصورمتخمالشاعرباطن

2لتيفالمعاناة،المنضبطةالكلمةعنهويعبركي،ذاتهللرمزاستنطاقفياضةغنيةحركةالىالكامنةحالتهامنبهايقفزخارجيامحركاالا

علىضغطامنهااكذر،مجئحةكلماتعنبحثاليستالشاعريعيشهانئراراتشكلفيالوايمةالمشاعرمحصلةالىبالمقفزالصور-نأخذ،هائلة

الحقيقة.الىغيرهامناقربيراهاالثيبالصورةالافصاحالرمزوهو،فينصئلئاضرتسكنانتريدمنهاشرارةكل،متفاربةكئرة

منالانسانفيمابأدق،والموسيقىوبالدينبالمغناءمر.نبطالىث!عرهذهوفي،يختارصورةي5-الملحالتيارهذاازاء-يدربمالاحانر

الالتؤاذفيبسيطةرغبةبىوهو،والسماءالارضالىوانتسابكونجبةهذهمنملامحتعملالتيالصورببعضالمرضىمنبدلاالحالة

هيمابقصر،والمتحركةالساكنةبالاحرفوارتطاماتهاالكلماتبجماليةعمرهاقديمةاسطورةمنوشيا،الروا.بة.فلكمناخرىوملامح،الحادثة

يختارفاماذاوانن،الثاعرباطنفيوالعاطةساالتجربيالغنىعناليضيالمحقيقيةالصورةاختياركيفيةلميستعندهالتعبيروفتكلة..عامالف

كانتاذا،القاشبةالغرينةاللغةبالذهالحيويالفيضىذلكعنءلتعبيرفهالداخليالاحساس.هذانقلكيفيعةهيبل،المنعددةالمئاتهذهبببن

وبعبارة؟أ..للتجربةالقاريءاكنثعافستؤخروغرابتهاالكماتشدةإ!بالالفاظ

هوالمعئىكاناذا،اجراسذات!لماتعنالبحتيههـعلىلماذا،اخرىبالواد،عنينتصفانشئتماذا،ومجابهةصر.بحةالتتريةاللفظة

معاخرشيعاهئاكانبدفلاوائنجمبه!اعمافهمنالخروجيطلبالنيتوايتوجهانيستطيعفلاالشاعراما..سوداوأنعيناك:تقولفانك

التجاربألالىبينفمن،دلالةولهذا..للوجوديخرجانيريدالمعانيبدلالمتين.المسحرساعةنخيلغابتاعناد:يرقيولفهوولذلك،الهدفالى

النورالىتخرجلا،قلبهفيالشاعرويحملهايعانيهااتيوالمشاعراتئالممليةوهيالتخيلثم..والتشبيهالجملة،الواحدةللفظة

والباقي،المنغمةاللغةبهذهعنهاالتعيبريمكنالتيالتجربةسوى..القاريءمنالشاعرينتظرهاويخوقعها

...جفاءيذهبدلالةكلمةكلحملت،بدلنهعنالتعبيرفيذصنهالشاعراستعملاذا

معظمها،صفحةوخمسينوثمانيوثلاثمائةالفاتبلغالتوراةصفحماتالكلماتاختيارمهمةذصنهمعبالاشتراكلعاطفتهررواذا،لهاواحدة

بلبسطمكموبةواساطرروعظاتوتضحيةبطولةواقاصيصحكايا!الشاعر،بخاطريجولمااكثريدركانالقاريءاشنطاع،باطنهعنالمببرة

تشعالتوراةمنالقلبمكانوفي.المعقلالىواقربهاواشيعهاالكلماتفي،معهيشتركالذيفهورباظمنبأكشيرتبطالمئيالقاريءاما

:فالرةقليلةبكلماتصفحاتسبعفيالاتتادلنشيدالعجينةال!لماتوتكفي،واحدةواساطيروخرافاتواحدود.لنواحدةبدائيةموروثات

احتفالاواك!رشاعريةنجيرهامناكرالثمانية*صحاحاتهذهكانتلماذازحمةميالقاريءنسيهاالتيالقديمةالاعماقتفتحكيذيهةوحيد"اشارة

الفبينوحمماالمسبعالصفحاتهذهكانتلماذا،وهلعاطفةبالخيال..والسعاداتالذكرياتمنشحنةاوباقةالىتحصلهوان،الحياة

!أالنفسفيتأثرااحرالمصفحات،وبهلأثمائةصحيعةهناكفليس،الاساليبمنذاكاوهذايستعملانيختارلاوالشاعر

كيوالتشنتوالتعقيدالظلامويصارعيكافحاذنغامضافتئاانذلك،منابعدفالمشكلة،اخرىبطريقةاو،بنصنهيعبرانيختارواحد

والشاعر..والمعقولةا(حسوسةللمعانيالةمربماالوضوحالىمنهايفلت،جميعاوالنفسيوالعصبيالذصنيوالتشريحوالمبيئةبالورائةتتصلاذ

بدلئهفيالغامضللشيءكايماءحياتنافيالعاديةالظواهريستخرمفذلك،والمصادفةللقدرمتروكةالتعبيركيفيةانإيضايعئيلاوهذا

الظاعرةبينمشتركاوعنمرا،متداخلاشبثاهنارفانوانن،هومالشاعر..لاضرورتهابحجةبالثقافةاتزودتجنبالشعراءعلىيسهل

يكلنانبدولاالباطئي..المرموزوبين،اث!اعربهايمثلالتيالعاديةيستطيعوعميقةمتعدرةئقافاتعلىالمعرفةنوافذفتحالذيالقاريء

لاكما،الشعربم!والقالبالبناءوخلف،ال!لماتخلفكامناالشيءهذاغريباوليس،والتجارببلاساطيرصباءمنذامتلأالذيالاخريعاللان

وجودي،كقسطجميعاابىصريةالنفسعاىموزعاوجودهيكونانبدشيكسبيرباستثناء،اجنبيتينلغتينلافلعلىاتقنعظيمشاعركلان

تصقلناانقبلموجوداكان،وبدائياقديما،فيناكامنايكونوان...كليةبلوتاركهضمبانذلكقهرالذي

كالثرارةتطورنابمدواصبح..المزوقالتلاويبيبشكلهاالمحضارةالمرموزهذهاخراجكيفيةهيوالمشكلة،بالرموزمتخمانئماعرداخل

..بخيهترىوشياالريحتنتظر،الرمادتحتالخامدةمدلمولانهاالئاسبعرفالتيالالفاظنفساستعمالمعرمزااقلبشكل

سفرايوبينشعريكمملالانشادنثبدبينالواضح.والفارفىالمدلولذلكمناكرفيهايكشفواانعليهمعسيىانها.بضاويعرفون

النشيد!بهلفالذيالاسطوريالرمزيالكيانالاولىبالررجةهواخرالمدلولذلكالىقرببةالشعريةالافظة.نكونفكيفواذن.الواحد

موسيقادذلكبعدهوثموالاحلام،بالعاطفيةالنابضةاللاذهنيةكلماتهثم.؟.التناعرباطنفيالمغامضىبالرمزاحتفاظهامع،الواحد

الشعميجعلماوحسبذلك..القلبتقطعالتيالوئيدةالحزينةواحدةلفظةامامهفان،حزبنةتجربةالشاعرياطنفيكانتاذا

والحدوالاسطورةالدينبينالاولالمنصريتراوحانعلى،شعرافهناكوانن،العقليالتماعرهمهوذلكانبيد،)حزن(هياساسية
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وجوووهاعن.لحياةونفصحالحصادايامالدنجااتتغرلحظةفي..الشمس.والشعبيالبدانيوالموروت

00والسعادةالافراحبلونمطلىجميلوكلها،الالفالعنعرينالتصاقنتيجةفهو،حمآتهفيالغارقالعاديالتنعراما

،كالجاسوسالافقمنتطلوجدةغيمةائرعاى،الشتاءيئتيثمتمنعنيالحديتالعربيشعرنافيالتطبيقاتوعشرات،باثالثالثانن

الباردوجههعنالظلاموبكشف،المجنونالحلوالانقلابهذافجاةويونيحينالاالرائعوجههيبديانيمكنهضوالاولاما.الامثلةذكرمن

وتموت،نادراوبتكلمونالمغلقةالمورفيالناسويختفي،الحالكوالف!!والثقافةالوعيمنممفىمدىابعدالىطاقاتهفيالتناعريصل

إ.إماتقدعظهماالهالانذلك،ونتوقفالطرقاتفيالحياةمظاهركلالشعركانمافبقدر،واحلامهلعواطفهعظيمكادرمع،لشعبهالعميق

الة)ىالعالمالى!ابطاعامكلمرةيموتوهو،تموزاسمهوالاله.درجةابلغالى0وموجاوعظيماعملاقاكان،مشتركلحلمرمزا

ى!الخصيبةالطاقاتوربة،حبيبتهعشتارتختفيوبغيابه،المظلممناخرىومجموعة،المشاعرباطنفيالرموزمنمجموعةهنئر،اذن

والحيوانغرائزهماالانسانوبنسى،الحبعواطفبذلكوتتوقف.العالمعاطفيةحدةثم،الكلماتمنثاثةومجموعة،الخارجةالمنظورات

القاسيةالجحيمءلكةولمكن،بالفناءالحياةوتهدد،النوعلحفظ...عظيمةوخيالية

تموزبرفقةعشتارتنبعتانعلىرضاهابغيرتوافق"كيجالارش"تتحركوبازائهاالرموزملايبنفخنحرك،الخارجمنتلتيالاشارة

..)1(عامكلفيالحياةلذلكتنبعثوان،شتاءكلاثرقرصسىبحركةاشبهحركةفيالمخارجيةالمنظوراتملايينعكس!يا

تقريباترددتانهااذ،وحم!ابابلعلىوقفاليستألاسطورةوهذهالفجواتفيتتدخلكيتصارعالسئونانهوالوجدوالفارق،الساقية

الجاةؤياتجددهؤاتفرانارادت/قىالزراءقيالمحضاراتمعظمفيويشقيم،السنونتراخلوالمحاولاتالقياساتعثراتوبعد،المقابلة

سردينيافيتقاميا)فالاحظتفالات،والعطاءبالخصوبةالاقرانوهذاانسبنالرمزينهذيناخراجبمبفةهوالبافيوالشيء،القرصان

،دتستجونبالقد.لسالاحتفالاسمتحتعامكلوترانسلفانياوكالابربابالرمزصلةتكونممااقربكلماتبواسطة،وساطعواضحشكلفي

تقومكانتلتيالوثنيةللاحتفالاتمسيحياتطوبراألاآلواضحااهـلولعنالحقيقةفيوابعد،المدفون

المذيادوفيصدكرىفيهتاكالقديمةالشعوببها!!داتهاللكلمات

اسمهكاناقيريمةاممروفي،اخرباسمتموزهو!.بم+.../هذهعليهتنطبقماوحسبالعظيموالمشعر

..اتىسمياسياغربيو!ي،اوز-يرس+!!اكشتافبينتراوحالفثةالاشعاراما،الاوصاف

فىعامكلينبعثالذيالاولهؤ"عطرموزوكلها-!!غء؟!-ا!-نوفي،ببطة51العلاقاتتنمية(والمنطور

..والمطروالخيراتالقمحصحبةخ.!!!!....-البكاءوالىالحنينالىالعلاقاتبهؤهحالأت

مرتتسطهمظلأربلغالرفايفيوال!هصةاننولمطحشهرارتعاظحال!؟صا2-:*صميس!ءشكأ+علعطف

...........سإ.إ.*!؟د-..عملليى.ءمايةالاجالعلاقاتعنالتعبرا!

هـان،بالكوارتاورالموتمهدداانالافوإصبح-+.ت"كأ؟-!تيكابلايئ!ورفي-د:الوحيدهـ:ببلهاليوضوحكانوالا،الشاعر

بالموتالزرعويهدد،الهطولعناطرايمتنعة-؟-.!2:9ة-.92ئح!إإجودا)تيالاجتمابمبةالقضيةعباصرلكشف

االا!ةنتظالىقلقامنالمزالر،عطع!عالأ!..مح!+!ا!.:.جميعا3لنامعروفةعلاقةهويغمضىولماذا،ابرازها

10001-...،وء01-هبرإلأ%الشاعريجعلغرببااخرتسئافانوادن

اصابتهم،التيانإلامعنلهموالشكوى،همواسترحام!.!بداخلهويمزجها،مااجتمايمةعلافةيختار

+!!.

ولم..لهماترصد.لنأارضواالجوعوعن.-مصهقولةكجوهرةالاخرينالىيقدمهاثمالرمزي

والصلواتالث!كاوىهذهعنالسي!شلالربلرالىمنتباالشيءهذايكونانبدولا...

للالهةيتزلفونانهميعتفمونكانواف!ما،والضعيفالمنهافتجانبهمتمتل.الحافلالعطيمالكون

بل-والقرىالمقاطعاتبعض!فيالاقلءلىانفسهمحيستصغروناوفيبالمطلقالباهرالالننقاءطبيعةالى،والافلاكوالسياراتالنجومالى

اتقانفيالاليستاطرالجلبالموحيدةالموسيلةانيظنونكانوا..العظيمواتساعهوتعردهشموله

عليهاالسهطرةمنيمكنهمواتقانها،والصلواتوالرموزالطقوسهدهؤسيةالىببناالحيوانيةيوصلالنيالرسوليصبحالعئعاعران

التيالهم!دةنوعمنالاإتزلفاتهذهتكنولم،لرغبتهمواخضاعها-...الله

القرىتقيمهااتيالشعلالربعضىنوعمناو،ونهدئهماطفالنابهاننيم

ربطالىيعمررنفهم،الجفافايامفيالمطرالهلخديعةالقوقازيةألاسطورة

الىيجررنهمحراثالى،الرجالملابسفيالثدثراتالفتياتبعضوالشمس،طيبوالزرعوافرا"ء.النيلكواديخصيبةارضبابل

المطرالهلمغشتكفيالعمليةهذهانيظنونوهم،فيهويغمسنهالن!رأياموفي،والخصبوبالحياةبالنماءيبشرفيهاماكل..حارة

)2(..بالهطوللهفيسمح،النظيفةالرررويبتون،اللاحونويتزاوجالتجارةتنشطالمحصول

هناكانبقالوكان،الاعوامطيلةعلىوانبعاثموتهناككانالناسوينقلب،والو+قملموائد1والافراحوتكمر،الزاهيةواهلابس

حضارةعلىوقفاالصورةهذهتكنولم،الحياةوالهالموتالهبينصراعايسلمونهاوهقلاء،ال!راهمالاطفالببعطون،رائعينمبنرينالىالبخلاء

فمن،مختافةباشكالالثقافاتكلتلوينهافياشتركتبل،واحدةبالبخور،المضببةالصغرةالشرقيةآلمناجراصحابألىبرورهم

كبيرةجز)رةوهي،وجيلولوهالماهبراالىروشافيدورباتبقربقريةالمطليةوالاساوراللذيذةوالحلوىالسكرياتتلكمقابلهافيويتناولون

-55الصف!ةعلىالتتمة-فيالزيتيشعرهايلعالتيالضيقيةوالعرائيوالعقود،بالئعب
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آثروقد(،)عامكلمنلربعافييحمثذلكوكان،لنهرامعيإنهاوسراث11801181101181101101101101101101101101101101101101اااهااهااها"هاهااهأ0110110116110110110110110110010110ااها"ااءاا"اا1110اب

عشتار،دماءسلىامايشرالذيالرمزبهذاالقصيدةيفتتحانالتاعرتقديضترببمهرصز

بدلالة+الدامياللونعذايترروسوف..نفسهتموزدماءالىوامات

رشاالمتوحثونيستممدهامقلأسةوكرمية،مرةدلشمى!فةا،خرى--12الصفحةعلىالمئشورتتمةس

نابوسعهااتيالارضجفافمدىعلىاخرىودلالة،والتشهيللتوقدا،اهاهال!ه8اا"ه15115115/15115115115115115115اآ+اه".".اه*"."."*ااكل.!هااء"هااهاا:

الصور"بهديرمزوالشاعر،حريقاالارضتحيلوانلحظةهيتشتعلكانواكلهم)3(..امريكاجنوبفيالاوماهاهنود.الى،نيوغينياغرب

والخرابا(وتيسببةلذيالقديمالوحشعلىاسقاطاالطبيمي!الوجودمشكةتحلانحأولتاقيالمشتركةا*محهلمعنيفصعون

الخوفالىوالغيلانبالاسودالحلمطريقعنيرمزسوفكما،والعطثىكانالنىاللحظةوفي..العجببالموحدارنراثبهذاوالدينوالخلق

الجفافهنا.تصويربعد،اتالية10الابياتوفي)"(.والكراه!والمقتوحسبدونتبخةششقية!هيوالطوظننوحقصةانفيهايطن

يهب،المدينةفضاءفيا(مدمالارحوانيءلدموهذا،لعاللالمتكسر..

..باكتننافالمتحضرالعالمصمم،والقرآنالتوراةوفييينوىنقوشفي

حيتالسفليالمالمالىالانتساببز،بطة،بتموزيرتبطونالذينالموتىحيت!اداررغالطو!انقصةيحكىالوسطىامريكافيمنقوشحديث

عرائنئىتحتللربيعالالهيبلصحومشرينبهبون،عامكلفييعوصالكونتفسرمحاولةفياشرارهنا&كان"..بابلارضفيب!

الاخرىالئاتاتمعظميسقن!اتفهو،دلالنانالكرمةولاخيار.العنت
...يشتركفيث،وهناكهناالقسماتمتقاربةالحياةوكالت،والوجود

يرمزاخرىحهةومن،المزهرالفصلهذالمقدموالماءللرييعتنسما
..تتقارب،واحدةولفسيةواجتماعيةاقتصاديةملامحفيمجتمعان

الارضفيالرجيقخزنفبوةالىالعنتوسطمنألان!عاثتموزأختيار
.يشتركلفسهالدينانبل،والوجودالفنالىالنظرةوتتدإخلالثقافات

الماطنيالغيا!هذافييشتركانفلائنان،خمراوتحويلهالطينية
.....ذاتهاألاسطورةبالون

.انترابويتجدلا،تموريتجد!ح!ث،*رصفي.كاناوالعقلالمنطقلان،بالاسطورةاليثرذهانفيالدينوارتبط

المرص،لان!نصلتهاعنتكشفاودي!ةالراجفي.نتردداقيوالريح
....،العدممنالخلق،ش!توخطوطحمودتعيينيستطيعاانمنأبعد

ريحهيمالقدر،المطرتسقالتيالرياحنوعمنريحارليست...
فهي.بمونوبندثروايموتواان(لناسعلىعزحيت،اخرىمرةالحياةواعادة

خانقةصحراويةريح.الاحساملنداوةومحففةللانفاسمزهقةحارة..
الجانبكلالنتريةالارادةوكانت،جايبفيالطبيعةكالت..بعت

القرلط!لسويمهاترلأحىشيمنالمدستحلالاكأللمطرتحبرولنهاهلهاهيالالحقيقةولدرولض!حافيلافيالطيبالجانبالىينظرورالناسوكار..الساكن،المتلقيالاخر

..والقرابينالهدايالهيقدمونوكانوا،الحيأةلألهمنهيةانهالطبيعةثلى

البشرمنكلبةالمديعةو.نقفر،الناسمنخاليةوالمعابدمطفاةالمالشموعالامطارتأخركان،بابلكأرضئراعيمجتمعوفي،وتقديرءلشره

للزروعوالحفافالعطشعنالتسرويرك،المطرقدوممنئسمنا
....بابلسقياهاارض"الحياةاله..ماوقتالىدحرقدالموتالهبانلذيرا

قداذارشمسبانلاهثاالقصبيناثيحيثالمدينةفواحمطفيا!يرإتءقدمالزراع!ألاراميفيالمطروارتباط،والفراتدجلهمن

عادت
..ونشأت.."المزهرالربيعيالفصلبمقممبابلارتبيطيعادل،والنماء

وتنتقلتموراقيهي،اجسال!مويى،وحسبالبشرعيمنلا!الىودهوة،المصيبةررهدرءاالجنائزوزوالاغنياتالصلواتفكرة

اسليالحبرعبكل،الكارثةهذهانتهاءميعادعنمتسائلةوهناكهناالذيتموزاتؤالفيالبكائياتهذءالبابليونتمثلوقد،الغمهذا

نضيف.اربدولا،ا-لرهبةواوالخوفبالحسرةالممتلئةحمقا-لهامنيطلشعورهنويقطعنيصرخنكنحيت،الباكياتالنسوةباحتفالسمي

بذلثتثعرنفسها/لاب!اتلهجةانلدرجة،بشدةبهمحسوسآلنمماناثتركأو!را!ائب..الفعلعنثحاالسماءالىويتطلعنوجموبهن

جوره،ماظرفيفرضجث،اللاحرالاختياريتبعاحساسفالئدماوطر،الهروحألىمرةا!مائرهذءتقديمفيالزر؟عيةالمجتمعاتمعظم

تحتالانسانلقعوهنا.تختارانتستطيعلاانسانيةقصراتعلى..والحيل!والنماءللزرعطلبا،الفصولالهالىومرة

وحرلىالقتليمارسظالمكوخسالطبيعةيمثلالذعيىالقدرطا"دلة
*

التيالنظراتهذهيستنتبعالذيوالحزن..الملأشيةوابادةالمحصولالنرنمةرموز

المهلكالمصببرعلىمتاسية،والحقولالزرائبوبينالارضفيتجول

شديد!بلامبالاةيلحظالعينيالحزنهذا،الريوانات5هذينتظرالذياحنفال.لثانيوالجزء،مدينةلعطشومفالنشيدمنالاولالجزء

مخصبةغ!عنيفةكحيواناتالسماءتثقالتيالراعدةالسحبهذءالريهواثالتوالجزء(الربيعيعني)المطرلاستجلابورانيمقدص

الباطنالاسىصوتالمخوفالسكونهذافيويخنردد.معطاءةوغ!...بالحياةالمتجددالطلبلهذأالالهةاستجابةاو

هذ!ترقبالتيالحجريةالالهةهذهليتهمروبىارويدايثورالذيتقولاذ،قاناحمربلونمصبوغةمتنيةملامحهيالاولىوالصورة

.فرطانرل..والتعذ،ببالمللأرحمةيتهمها،صلبةبقلوبالعذابالتي(الدارلنح)زهرةصبغتاتيهيعشتاران.دماءالاساطربمضى

بالسقيا،المخنضرالطلبهداعلىالالهةهذهبهتردالذيالصمتا!لونبهذا(النعمانشقائقاوالنعمانجراج)يسمونهاالمربزلىما

وذلك،والظلمألالهيألاجراملهذامنهمالفةالناسعنديشكلاقيالزهرةهذهاشواكفجرحتهاحبيبهاعنتبحثكايتعنمماالدامي

رومااسوارخارجقريةسكانيسلكهاالتيالتحقيريةالعمليةيشبهاخرىشائعاتوفي.عثتاردممنارتوتثم،البياضناصعةكالت

بهذاالمعروفالنهرتصبغادونجبسدماءلاحظمناولهمالتجاركلن

*حلاماما.ككلالانسانيخصعامبشرىادرالرهيالخرافة)"(انجرافهوالصبغةهذهسببوكان(القديمةفينيقيا)لبنانفيالاسم

وباطنية.فرديةومدلولالهابحتةشخصيةفهيالشديدةالامطارمياهفيوانسحافهاوتفتتهاللجبالالحمراءالتربة
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الذيبالتقليدايضاويرتتط،ألامطارهطولالىالجرحيرمزحيتويظنونالاسوارداخلالى*رضعلىيجرونهفهم،الهيتمثالنحو

للقرىيسمحانوهو،اثوبيافياجهيو()مقاطعةهيالقرىاستنته)ع(..بالمطرطلبهميجيبالتحقيرهذاان

للمطر،اشن!لأبا،عامكلمنينايرشهرفياسبوعلمدةتتقاتلانالاسىيتحولخىبهاوالمسخريةالالهةادانةفيالنشيدويستمر

عنتوقفتالامطارانبيد..العادةهذهمنليكالامبراطورمنعوقدصورفتعود،بالساةالعميقالاحساسالىالمهزءمنالداخلي

باستمرارقرارايصدرجعلهالذيالامر..اللاحقةالسنةفيالهطول،وجوههنمنالماءيغيضالتيالحزالىوالعذرىتموتالتيالارض

)6(..عامكلفقطيومينفيالعرالريكونانعلى،التقليدهذاالمدينةفيحمقاتهاتجوسألتيالعيونذاكرةالى،تئبلالتيوالكروم

عنبديلاالمتوحشونيشنمملهرمز،منهالمتدفقوالدمفالجرحالاحساسيشبهوذلك.القريبوموتها،الانحلانيتقهقرهاو.نلاحظ

..وجلبهاالامطاربدمموةالاحنفاللفرةننساءثم،لناقريبيموتعندماعلينايستونيإلذيالحزين

لتلاحظالخارجةجولتهاالىالعيونتعود،تضامئياتفاقوفي5صذتتكشفثم....دعابةاوصديقيتلوهاحكايةاثناءقصرة

الاغنيةوتمرح..ثمرولا،نباتولا،مطرلا:الجفافوحالة،المدينةفتستعيل،يكبلناالنيالحزنملامحعنقليلاقليلاالحلوةالغيمة

سيدنا)):حدةاشدباسى،مخرىمرةوالظلمالقصرعنالكعيبةوبنقلب،الخيانةاوللنسيانمجرمةمئامحاولةالىالشعورفيالسثابة

الفاغرةالحفرةعلىخىتئصبالتعالةوهذه"ا!قبرءياآه.جفانا،لوجهينحاملةالأساةوتصبح،المتعم!بالتجريمواحساساخزياالحزن

خىوالغالية،الربمندمنقطتار!اجرةمنحتىوالخاوبة،فاها..السابقالوجبدوجههابط

ضثيلةبصورةولوكامنةالحياةان،رمزيبشكلتعنيصغ!ةبنرةمنمنهماالاولى،دلالتانلهاذلكبعدنطالعهااقيالاسدوصورة

فياستنممل،للمطروقديمايضابدانيرمزوالقبر..ا(هـينةفيذهـسبالذيالسومريالكاذلكوهو،جلجامثىباسطورةتتصل

المطرجالبويصبغحيث،الجديدةكاليدونياوفيالاقصىالتنرقالملكارضالىوصل،طويلةرحلةوبعد،الخلودبناتعنليفتش

فيويعلقونهامنهالعظاميستخرجونقبراينبشونثمبالسوادانفسهممنلملالثباببهبالذيالنباتسرعلىاطلعهالذي(بشتيمعطنا)

المكنوزةالبضاعةالىالمدفونةالجرةوترمز..المطرلاشعلابشجرةد"غفوةاثاءوفي،النبتةعلىيحصلعديدةمغامراتوبعد،ياكله

بالجرةوترتبط،والجفالىالفقرايامفياختامهاعنهاتفكاتي!-وذلك)النس!ويبتلعمنسلابطيئاالثعبانيتقدم،غديربجانب

منويطلبونبالجعةالوسطىنجونيلاندسكانيملؤهاالتيالفخاريةجلجامشو!ق،(..عامكلجلدهبتضيرلشبابهالثعباناستعادةسر

..يغيثهمانالربجدرانعلىتجريالدموعوتاخذ"فيبكي،مسروقاالنباتليجد

الجوجثمنالاذلالمنتهىفيبمقطعالاولىالفقرةوتنتهيالى،العقرببالرجلمقترظالاسطورةهذهفييرمزوالاسد*..انفه

،بالالثارةوالتعبرالجمالتةزاويةمنالفنيالابداعمنتهىوفي،النفسيوتجقارادتتهوتعطل،وجههفيتقفاتيالعديهةالطبيعيةالصعولات

ويختزنها.اوننحنمنايرفىانهالمفروضالنملبيوتمنسرقةالى..كليقه

..نحلانهايتهاقربومدى،وامحالهالالمدينةنضوبيكشفوذلكالموتوهي،ارربقةبالصورةالنشيدفيتقترن*سدصورة

هذ0عنغافلالربانبينلاحيه..ينتظربابلفيشيءكلمملكةمنويدخلعامكليموتفتموز،والظلمةالنوربينالمنسل

النضوبوهذا،الغارقةالماسيوهذء،بالحياةالصامتةالطلباتالحادواالسريمبا،وتالرنجةهذهفحتى،الظلاممملكةالىالنور

يئتظرشيءكل.الدممواتفيوحتى،والعيونالارضفيوالجفافوالىاتعيمالىيرمزالذبماالاسدهذايحققهالا،الفناءبمملكة

..الحياةببم!الربمناشارة..آختراقهيمكنلاالتبىالسد

وبواسطات،معينةبوسائلالايستجيبلاالربانبدلاولكنباديةهيدل،ميتولوجيةدلالةليست،للاسدالثانيةوالدلالة

ضجيجاالدنيايقلبواولم،البثريصحلمواذا،ومخططةمجد!ةتوبرر،البالمج!المعابدأثعرففي،لاوعيةفيوكامنة،بالشاعرخدتة

..لاندةمنفما،لامبلاتهلقهروغناءورقصاوالعنفوالقدربئبلاليوهةوتذكرا،للبطشرمزاالمجنحللاسدعورة

...غفوتهمنالمطرالهلايقاظمحاولةهوالثانيفالنشيد،واذن..والوحشية

لتعاقبرمزوهما،والفاكهةالاطفالمنبموكبالنشيدأيإالابقة؟لعورةايضاف!تتطالبأطنيةالصورةهذهعنالكشفاما

..البربكبلادوالحديثة،كممر،القديمةالحضاراتفيالفعول:حاليهافيتعنياتي

يختفيحينالاطفالواحتفلاتالثانجةفيالمطراحتفالات.بتمحيث...*تخارداعيالىيستجيبآنالقمررفضى

وا،واـلفاكهة*طفالمنالمطاهرةبنفس،الاولىفيغيمةخلفالقمرمنو!المرغم،تموزعرعافيبالخنزيريرتبطالناريوالجرح

...النخيلوسعفالاطفالالذيبالمشبحايضاويرتبط،لهاواجاءللارضعطاءيعتبرممرعه

نفس،والفحهةالعبار!لاليحملونالذينالمغاروينثديصونالذبم!(لدممنهايتدقىاتىالمفتوحةبجراحهالبشرفمعى

اوتا.شاسيدنا:مكانكلفيالمنكوبونالنالىيغنيهاالتيلاناشيدرفعتعنياريحعودةانوكما،وجراحهاعذآبهاويحمل،البشرية"

شبدنايانموتاننا..لكنفعلهانتريدنابمانبئنا،عليناقسوتلقدورو!اجد!رةبةالعالم!حشىتموزعومةظن،البشرعنالصايا

(8)000خمرتكنحننعطيكبينما،المطراطفالكفاعطحساوةجزيرةفيبالتأبو،ثالثةلمرةيرتبطبينما...شاملةغنية

العدائي،غضبهينسىانللاله*طفاللضرعوالمعانيالكلماتبنفس

و*ذرعالشواربذويالكبارللرجالفليسالمطرانيذكروان!،+5!!8ول!كاح!ول+!ع-

ايهاكنتواذأ،تحثهمالذينالصغارللاطفالايضاانهاذ..القوية*!هلأ)ا!مهلا!ه.!!(8كله-)!8

منوعلى..اثنتحبفمن..الميهمتحنولا*طفالتحبلاالاله)!.!(!ةهفه+ي!"ولظه!6كل!353-!*د!!9
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شياسيلظرفنتيجةواما،فنيةلضرورةاماخاضعاكانربماعئده..!حنانكتضفي

وطنه.يعانيه،الواجفةالقلوبلهذهويحن،الثالثالمقطعفييستقيطالاله؟نويبدو

ؤ"رةهي،الفيالعملهذااخرجحينالشاعرعاشهاالتيلفترةومنهاوينبعث،الحرارةسودتهاالتيوالارض،المشققةالجافةوالشفاه

ا!سءكانتحيث،الحدي!ثالعراقتاريخفياظلاماالفتراتأشدمنبالوهيتهالاطفالذكرهانبعدذلدلكليحن..القيظفيالدخان

،والحاكمونالاغنياءيمتلكهاوانئروات،حديديةبيدالبلادتحكمالمالكة.الحياةلبابلوتعودالمطرفيسقط..ومسئملياته

فيووضعهمبالاحرارالبطشفيالملكيروازرالانهـليزيو!ستعمارالحشدهذاكلمنالخصيبةارضهاستمدالؤيم!الفنيالعملهذأان

سوءوامرافي!السلفياشبحونكانواففد(لفقراءاما.السجونالذيالشعبيبالرجلارتباطاتهوكلتفتحاتهبكل،الانسانياقىاتمن

حيئافوههمتتحلبالمديناطفالهمالىويئظوون،والجهلالتغذيةوصورهاالمقاومةانواعبكلالباطشةالقوىورقاوما!رضيقاوم

تأكلوالحسرةاليهمينظرون..واجهةفيمعروضاطعامايشاصونالطريقيخرطريقعن،بالواؤعالتصاؤهعمقعنينبيءانما،المتناقضة

..ل!ارةوكريها،لل!ايةمذلاالوضعكان..واكبادهمعظامهم..وترنيمةقصيدةالففيطالعئاهالمنيالمشهود

في)موتالذيالجارلمعالعراقصمورةهي،للمونيمةالاولىفالصورةالعمالبصورالشعريالعمليحتشدانبالواقعالارتباطيعني!!

وقد،الارضطهذهفوقيوشيكاستننفجرالتي؟لمعجزةاوالاملانتظارالشعران.العالمفيالفقراءوحال،التصاعديةالضريبةوقضايا

تدقانوتوشك":ومهـظقةمطاسمةنبوءةشكلفيالمعجزةوضحتالنتعبيةبالتقالصباوبالديناوباوهخرافةمرتبطايكنلماذاشعرءيكون!

سىشحامودعاءشكلفيذإروالتي،الثانيةوالصورة"..بابلطبولابدااعئيولست!..جميعابهااو..با!حلاماوو(لحديثةالقديمة

الاراديالفصلنت!بجةعنوافصاحاابانةالاالحقيقةفياليستللالهأنركونبل.النتمعبيةالاغنياتليجاريالطريرقلغةالىالشعريهـبطان

الى،مدلولهمنتقفز،هئالم!ربانية1والصلوات،(لتطويرفيالبشريمنشاربا،جميعهوالثقافيالحضاريامضه.نراثعلىمفتوحاالشاعر

اطفالرشكلتقدمتالتيالضحا؟هذهاولاة.الرمزيالاخرولالمدلىوخاضعا،وثورتهمتمرثعمبالاغنية!!هرونالذينيشربهالمؤك!الوحل

المطرهطلما،-تغاير-لؤهظة،واكرر-الفصولتغايررمز-صمغارومن..باسمهمالمتحدثوتجحلهوبينهمبنهتربطاتي،لدمويةللقوانبن

علىحكمواقرار،الفاسدبالحكمأ!طاحةوالىالثورةلىلى.برمزالذيالمحكلميناكثريصبحانللشاعريمكنبالشعبالداخليا!رتباطهؤا

..وغادلوشريفديموقراطيمستوى..المتطورةهولروحهواخضاعا4عليتأئيراباسمه

مجردمن!سطورةدلالةتحويلفيالمجديدةالصورةهذهانوالواقعلافما،افصاحااكثرمجالاتالىهناينربالمو(ؤععنالمحديثان

التيالانسانيةالارادةيةفعالمعلىالتأكيدالى،للمطرا"لمخاشعالطلبجربهماوهذا،با(هـاورةكشفهيمكن،بالمواجهةعنه"التعبريمكن

اليهاإنتهىاقيالمجالاتاعمقالىبشعرنافيهوؤفز(لعراؤيالشاعر

يكافح.(لتيالموحدةالوسائلعنتكشفالمعثولوجيا(ن.الغربيالشعر

با!غنية،الحكامومص!لب،الطبيعةمصائبالمسكينالعالميالمشعببها

الكرإمإالمشئركئنالى01.والصلواتوالخرافة

..علىاليهترميماانتبينانالشتطاعتازهاالترنيمةهؤهوفضل

رغبتهمالالميمى،المطرليهطلالالهالىالنايريقدمهوفرباناغنيةانها

((العربالسان)اقامولسفي4البلادكيالشعبيالرجلكانفاذا..باراداتهمذلكوارتبهـاطو!م

من(الصورةب!ذهوالحكامالقوانيئوبطشا!لهةبطشقاومقدالعربية
كانواذا..مصيرهسيديكونانفيالحارةالرنحبةومنالالحاح

قشلا،الميثولوجياحضنفيالارتماءمنالصورةبنفسقاومقدالغربي

ناالمتنشركينألىصساررودارريروتدارتعلنهـ!تاازا!ةالىاذنأرطريقاقربفما،انشيمعاىقدراتهاثباتفي

ابتطءس!بصبح"العربلسانا1منأحدالواالجزءاتممق4اررءثان!،ارفريبةالوسيدة!ىباتباع،الشرقيصدرعنالهم

بهـلا.لبئافيةليراتاربع.691الجديدةالسنةإولهـمنبارادف!اوماناقربمما.الخرافةخذدتهأنبعدالعاديالرجل؟ي!

.ليرأتثلاثءن!..وامجادهعزتهجديدمنيخلقوان،ومصيرهقدرهالخاصوعنفه

التيئ!قص!مبمسسكملوق!لي!ا!ا!تنمرلمتنننربهيئءنهمجومجمواا!نولحلى،للقصيدةالميتافيزجم!الشكلهيالصورةهذهانبيد
،00111الحضاريالوافعالى.بعادها/ئقلانمهمةاذن

المذكورالموعدله

..الترنيمةمغزى

،ا!شكالمنشكلبايعصرهيتجاهلانللناثراوللشاءريمكن!

وكل...وحسراتهم،اهلهوتعاساتمشكلاتهويحيايعيش!هالذيعصره

يرورئدارؤرداوالى(خرىمرةتعودانبدلا،شتمملهاالتيالتعبيرصورمنصورة

شعبه،معاناةخلالمنهويعاذيهااوشعبهيرمانيهابرمأساةالتحسيس

يعني4فلا،هدفهالىللوصولمصلقااسلوبىالرمزيتخذانشاءواذا

المشكلانيعنىمابقدر،الفنيعملهاستغلاقمامنيضخمانابداذلك
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منويسبب.الموسيقىنغذياننيالعميقةبالمنابعمرتبطلانهوذلكالوقوعمنلهاوتجنيبللمثولوجياتطويرهي،وتقاوموتخلقتعمل

بالانتهاعحيافه.ننتهي،منطقيهمالىالعقليالمشعريشنحيلذلكهطوللتوقف،وحسبدعاء،الدحعاءكاندلو.المألوفةعثراتهافي

..فكرتهمناقشةمنوكذلك،فعلايسقطالترنيمةفيولكنه.آلامكانيةمجردعلىالمطر

مقداروذلكفيه،القببمالساحرينميالذيهوالاصيلوالشاعر..الطغيانازالةالىفعلايؤديانه،الانساننالعمل

للعلاقاتتنميتهففي،العصدالىاتسابهاما،الشعرالىانتمائهالقوىوانتصارالثورةمقدمهي،القصيدةمنالاخيرةوالصورة

فيوغائصا،اشكلاتهممدركا،وطنهاطباءوبينيبنهالاجتماعةمورةفي،والظلمالحاكمةوالطبقةوالدكتاتوريةالاذلالعلىالفقيرة

فىمختزنةاساطرمنيحملمامقدارهواذنالجيدفالثاعر..اعماقها.)،(.خطاياهاومنعارهامنبابلتغسلاقيالمطرقطر(ت

..المتطورالدائموود"ثقاقهومقدار،لاطنه
...

المناسافئدةفيالجليلالسحرهداللاسطورةكان3قدومن..للترنيمةتقييم

تتطلببل،معارضةاونقافتاتفترضلا*سطورةطالما،ومشاعرهممنارررجمةبهذهوفنياموحياعملاالحديتشعرنافينقرألمم

ضرباتالىبالقياسالفردوكان،وخثيةوخوفاوخضوعاتسليمانجئااندتقدقيلةقصائدكانتواذا.والجمالوالمعمقالاتساع

البساطة،بصتهىيموتيسحقوا!:ريمكنصميراالقاسية،شيباالطبيعةفيناايقظقدالمكببمالفنيالعملهذافان،الحلوةللكماتحبنا

الاعتزافالىاثوقهذاالانسانفي.نتممانللاسطورةامكنولذلكاللفظةدربخهمنمفاهيمنافياثسعرا.!قالبضرورةوادراكناوعينا

..والصغاربالعجز...والثكلوالرمزالفكرةبينالمميقالارتباطمنالعظمىالدرجةالى

الدينواخترعاللهاخترعولذلك،القديمالانسانهمهوذلكوكانترتب!التيالشعريةالاعمال،الفنيتاريخنافيجدانادرة

كانتاشياءيحققانذهنهلهمكنفقدالحديثالانساناما.والثيطان،بقرالثعيبةوالمورو!اتوالدين،وبالخرافةالحضار.بةبلانتروبولوجيا

وعيهفيوالاسطورةالخرافةواصبحت،وامنياتاحلاما3القدفي،ويهتما!جردةالفردقيبالمعواطفيهتمالذيالشعربماانتاجناثقيلهوما

الىاقربفيكانعصدالىوانتسابا،القديمةعبوديتهعنتعبيرا..بلاهواءالمسكونةالجميلةالالفاظبحش!د

..فيه*نسانيعنوابعدالحشرة،والخرافةالسحرالىواقربهاالدينالىالغدراناقربهوالشعران

فلا،الاسطورةيست!دمانالحديثالانسانفيالشاعرشاءفاذا

حققهماتحققجديدةدلالةالىالقديمةالشبثةد*لهامنيقفزا!بدنبوءةيثينمماب!العراقثورةفيحدثالذي*نواف)*!

لتئر،دكواتالىالبكائاتفتنقلب،الحياةفينفسه*نسان..الاوظ.عتصحيحفىج!يداملايعطيهاانه،الترنيمة

وفيالتطورفيالبنريةالارادةصورمنصورةالىالقرابينوتتحول

..الانبعاث

الانكليزيالشاعرحققهممابلدقالشاباث!اعرهذاحققهماوذلك

الانتربوليوجية،ءليوتدلالاتانالمعرو!فمن(اليوت.س.)تالمماصر

ممنىتفشضاو،عنهاتخرجانيمكنولا،القديمةالد*تنفسهاهي!!لشبقىاضلاممجموعة

السطرفيلفيرلين،بارسيفالدلالةمننقفزانيمكنفلا..لهاجديد!

عنفضلا،فاجنرعنددلالتهالىخى،الخرابالارضمن2.2

والتي،القص!دةنهايةفيالكايوليببةالدلالةوكذلك،لهحدينةدلالةجباتهمفيالمرأةواثرالموسيقىعياقرةحياةتعرض

عنفصلهايمكنلا،للاوبانجبشادعشراثلانةالاصولمناستعارها

الوسطىكوتويحالمقرونحضارةالىللعودةهيدعوةعنيفةاتيالابياتبقية

قبليةنكسةايةتوازيبشريةنكسةانهبةالانسانعلىملكةالكنيسة..لنن:منهاصدر

الىيعودوان،الانسانيرداءهعنهيننىانالانسانمنتطلباخرى

.كانكما،وحقيراتابعاالوراءا.عشلقعليالدكورترجمةبت!فنا

ملأنسانتحقيرهامنبالاسطورةقفزفقد،العرافيالثاعراما175الهنداوكطبخل"سد2

الحضىوالى،البشريةالارادةفعاليةعلىالتاكيدالى،لهوتصغرها.15ايوب!ؤادالدكنور"تشايكوفسكي3

..والانسانيةالعدالةعلىاع.ايوبفؤادا!ركورأ)كورس!وف4

لحظةفيروا?ويكشف،نفسهعنيملنالعظيمالعملان.15شعبانرميح"ست5

الىسيظل،بالدراسةالجديرالشعريالمملوهذا،وعبقريةوحيدةأ.عشعبانبهيح"مبزآس6

البطوليبالحسوالجمالو*خلاىالوعيلارتباطمقياسابعيدةاجيال015تمبان-ح"بإنشنف7

..)!يماالحديثاثرفيالفردفيوالاسطوريوالانساني.15-انبهيج"فادئر8

محمدالدينمحييالقاهرة2..ايوبفيادالدكنور"شوبرت9

لذ!بئ(1)اللصنكتابمنميثولوجةانارات،8الى11منالارقام)*ا.15الاخبإرنسيب:تلليفالعربعندالغنلأليالفن1.

.يزرلفر

(+ثلءك!اهءعول!5لما!،أ)ك!34ء+*ح3ك!.-حي2ء3
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وبواريه.وغلانهوحروبهوحالئيته،العربيالاندحاررمزالثانيالقسم

سديمالىكذلكوينهي،البدايةسديممنموجودكلينكونوكماالمعأصرأ!وريألعريى

رسيالعربغابكذلك،الانسانيهونشكدتهحركيتهكلويعقدانطفاء
تمهيد

العربيةلإمةخاصههيوتلك.يزولواولمغالوا.انطفافيلهمسديم+....

يبدو،ال!وريمنلمودجين،الماضيهتجربنهمكل،العربعانى

ادار!خمرحعلىالعربامةورتفلكم.الخلودسمعةتعطيهاالنيفي،اولهما.والاسلامابلةتوذلك،الاخرينالضاحدهماان

ولختفيلهبهايخبوواخرىاندماعةبينوكانت،متتابعهحضاراتمنالافسانوحمهتتمثلو!ه،الفنانالثورينموذجهو،الجاهلية

هتر"الاهيماذالهاالىعوديهاولكن،الابالىعليهادضيىتهاحركهاهو،الاسلامفي،وثانيهما.البطوليةالنشوةسنيلميوالطبيعة

سورهاوتننظر،الامكانياتمناخرىدورةلهاقواهاوشضعميهالجمعصالا!انانفعالجهةمنتمثلوميه،الاجتماعيالثورينموذج

والاعمالوالمعاهيمالحلولمننوعيةلنفدمالكبرىاتاريخمنايبات!يا-لاميمجمعلنظيماسطسعلىوذلك،بالمطلقواتحادهالطبيعة

تتقاطعاليانقطةهذه،العصرازمةتناسب(وعمليةنظريةرسالة)..........

الانسانيةالجاءلحول،وتصفيةانقلابمرةميالحضارةمشاكلعنمعابحسبطبعالهوتسطم،الكليهللمومهعاللهويممر!اليقينهلبهيعمر

.والقوىالفداسةدرجهنسلسل

.جديدةلمسؤوليةبهاوتنهضبيناشماقضهذاانوجرنا،كنبعنالامرلمفحنااذاولكننا

خلالهاستنبثق،اخرىلدورةجديدةبدايةعمرهوهذاوعصرناالجاهليةالانراسن!كلت.وسطحيحميقتهوكاسكليالنموذجين

خطوطفيهذصغىظرفاقستلقاءالعربيةللامةالحضاريةالفعالياتمنمريخنمينفسهالعربيالموجودذاتعنصدرلاانماوالاسلامية

تدريجيابحركنهاوتدهع،العربيةالامةوتتحرك.كلهالانسانياذاريخذبم!الموجودهذاالىتمتانمرحلتانوهما.الناريخيةشخصيتهتقنح

العالمرعبميهاتستقطبدرجةتبلغحتى،والعالميالقوميالمإلعبرتكاملهاعنصعمابقدر،.لطورهافيتنا!ضالتيالاساسيةالمطبيعة

اجزاءلعبتهاالتيالكبرى*حداثخلالومن.ناتهاكمتديواملهينبوءهافياثنجه،الطبيعةهذءنجداننسنطيعانناوالوافع.ونموها

يعانيهالذيالجديدالبعثحفيقةتنكشفالعربيةالا!منجبارةكانالجاهليواقىوع.الاعلىالمثلنحوعنيفنزوععلىتقوم،ألاول

عرفتهما،رهيبمريدنوعمن،ثوريةحقيقةانها.الامةوجدانمنلهكانالاسلا!اوالنزوع.البطلصورةعلىالفردخلقالاعلىمثله

ولعل.كذلكالغربوريةتعرفهنكادولا،سابقاالعربتؤرية.ا"!لمقاسللأميحققميامريقينظامبحسبالانسانيةتنظيمالاعلى

نموذجوهو.الغريبنموذجهامن.للتيالرهينةالثوريةهذهخصوصيةاحرارا،امراداكونعنرما،امكانياتهاستنفدبالاحرىاو،الاولومشل

ناالععبمنجبارةمثلفيهيتصالب،العدممنمخلومايكونيكادو!اب.حراموح!امجمعايكونانيسنصولم،البطولةاسطور-صي

التصالب،ذروةفيكلهاتلاقىفدولكنها،واحدنموذجفيبةلجمعوحدويسا!ظاما!فرضانحاولعندما(الاسلامي)الثانيالنزوعامل

سلبية.مثلانهااليجميعااذنمت!فق.السلبيةمنمطلقبطابع،مننوعةالحضاريةجنورهااكتركلهرمه،الاهدا!ممزدةانسانيةعلى

الحياةميجديدةنضاليةابعادتولدهذهالسلبيةدعاليتامنولكناماميفوانسحقالفردعلىوفضي،والالجاهوالثمالمحةالثخعية

لامةبالنسبةلميس،معاوالعملللعيشايجابيةآفافىوتتفنح،والابداعئقا!اتهـخضرة،من،روحا-ا!ةايئاعفالذبم!السلبيالمصيرودكرةالقدر

داقماىنهفيعربيانبعاثكلكعادة،الانسانيللعمربل،العربان!،منوكان.المصوو!والترقالهلينيالغربمنعليهانصبت

شاملة.رسالةلهان،انسانيلاتحاهمحملاان!عاثا-..ل!...!..
...هيعيدلهوحو،منلهودن!لتالنسعوبيهبحراركلالعربيمي

ملامحه،هيما،المعاصرالعربيكلالثوريالنموذجهذاهوممن-الدنيامنودرارهلاندحارهكئيبطويللبريرالىالمنهاية

الاصالةعناصراصطراعخلالمنينمووكيف،الأساويةابعادههيومامنالانجرارطورواصبح،كاملةحاملةياريخيةدورةبذلكولمت

ضمنالاخرالىاحدهامني!صاعدالتيمستويالههيوماديهوالزيفانواعوابخرارالذاتحولاللورانمننوعاالمنصرتالمعربحضارة

الفامضةأالفل!ةلجربنهالنتروحو!ا!ضالادبذلكعلىويدل،السابقةالابداعات

منالممزفةحركيتهكلينطلقانه،اشكاليثوريالعمرعربيالقيادةغيابعنعداهذا.السابقالانتاجعصرلكنباللامتناهية

المرخة:بهذهذايهعنيعلنفانهيغعلماواول0اولاالغرديةأناءاشكالهابكلالتجزئةولفنسي،السياسيالمسرحمننهائياالعربية

!تؤرياناوساد.ونغسية،وعنصربة،وعائليه،اجنماعيةوطبقيةسياسيةمن

يؤكدفهو.لوجودي1الوضعهذاضمنوهولذاتهيبرزانهاييبدولم،الظلامصمودفيالننمعبودخل،العربارضالسكون

اشارةكانوان،بعدشينايحمدلاالذيالميشياليقينبهلىاحقيقته،العثمانيالخليفةالاالمسرحعلىيبقولم..النركيةالعصورطيلةنامة

ع!\
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ي!اعدناالذيالجزنيللفهماضفانيلجسيممجردهيبينما.حقاالثاشة؟ا!لمممحعكالممتازام!حجر

(1)اليوميالاحتماعياطارهاضمنالتورةاعطاءعلى((

،ال!وريالادب))لاحسسىحى
اناةوهوثالتتسا؟ليوضع،هذاالثانيالتسا؟ليالوضعويتبع-مهـ.سيما

؟اثوركيف،الثوريوفى.ذاكالدراصي!يهم!ووورتودع"انلمكنوما،لكازن5لهذامل!مة

الثوريةالطرقتبيانميلايطمحالسؤالهذاانكذلكالواضحومنالمخ!فةالىوجود.قيعيغهفيهنحللانمنلنالابدتجربتهمنالمرحلةهذه

فالموفف.بالفعلمتحققإيءعلىمبدفيايقعسؤالانه.المجديةفيليستالمصيغهذهانوسنرى.ثوريككاننخلالهامنيتبدىالتي

ولذلك.بالذاتهوموضوعهحولالسؤالهذا!طلمقالذيهوانتوريلا،مستقرةفيداخليةانبثافاتانهابل،والجمودالسكونمنحال

.وهووالتنفيذالتحققحالفيوهيوللتوريوص!جوابا!بطنهوفرضد!-اهـإمرمراعفيو!كا،تتلافتىحى.فبرزانتلبت

الخاصة.طبيعتهانلقاءمنالحيةحركيتهاتتابعالثورةكليةانيفترضديالنهكسئتلمسالثوريهذااعماقوفي.ذاتهالوقتفييعاكسهاما

فوميمعطى1،اام،عابثةارارةعنعمناتكونالطبيعةهذههي!امعأيجابياونبلا،وث!راسةقسوةمظاهرهاعنففيوالحريةالوجود

التورة.نكونانمعنىءوما.العصرهداكلالانسانللعربيوميتافيزيقي.ذلك

المشل!وا!جزئيةالحقديئالطبقيةكالئورةسوالبهاهيوما،قوميةو!يها،كذلكثانيةذاتيةمرحلةالىسيصر،الديالكتيكهؤاانغر

المراحلهيوما.ومستمرا"بديعارضموقفالثورةوهل.المنتسرةاولاا.لا،ـاونء.ا،شر-قيشكللةو،طرح،الفرديةنجرتلمهالثورييعي

والانسانية.الوجوديةافاقهاهيوما،داخلمنالتوريةفيهاتمرالمتيوسيسأل.تلقاءهالخاصةوايجابيته،الثوريواقعهمعطياتبحسب

:الت!لاتبصيغهاالثوريةوعيويتكامليتموهكذا"ذا)شسأل(شريانا)الاونيالخام.نأكيدهجانبالىالمرةهذه

م!ثوريا-ا.اعماقهفيالوجوديالديالكتيكفعالياتفنضحههنا.؟(ثوريانا

اثورألماذامنسيكونوعيوهو.وجذريلهاشاملوعيعمليةمنلهابدولا

؟اثور!فمننوعهوبل.نهائياوعياليسانهاي،ذاتهاالثوريةهذهطبيعة

ثوريانايمكنفلا.ذانهاون!وذاتهاالثورةعناصرمن.نشعالتيالداخليةألانارة

فبلى،خلالهامنلذاتيابرزاتيالخامالصيغةهيفلك(ثوركيانا)وعيهطنوحركيتهادضوعولفلق،موضوعههنهناوعيينفصلان

الانطلاقهوسذاجةالتاكيدعنفتحملصيغةوهي."خرايضاحاكطاناا!ناناجلمنمعركةفيثانجةحدودفلا0وحربرقلقكئلك

كلهالثوربمماللموقفالايجابيةالنواةستظلولكنها.الاولىالثوريةاخرىحريةمنتسخرحريةوكل،ذاتهاتتخطىبطولةوكل.الحر

الوجوديالطسيسبمثابةانها.وتعميقونموتطورمنعليهطرامهما.ولدتها

المضادالواقعث!روطعلىالذاتيةهذهتنقلبعندما،العربيةللذاتيةاوتجريدايالىلايشيروهو،اولاالىموجه(ثورجمماانالماذاا

سيتحددالاوليةالعيغةهذهومن.وسديمهجمودءفي،الثوريللمومفاي،اعيهااناودتجربنىسياقفيانني.تجربتيعنتأمليانفصال

بيالمحيطالفالدالواقععنيميزنيالذكيالرمزانها.بلامةازنباطيموقفاميميا،حقيقتهفيوعييكانوهنا0وبحركيتها،ككلبهااحيطان

وبينبينيفحسبمايفصلبقدر،شءايلايحددرمزذاتيعينفيالاطلاقحدردفيوعيولكنه،بعينهاواضحةمفرتقيمةحدودفيليس

منفص!.انا)،المستوىهذافي،تساوي(ثوريانا)!صيغة.واقعيالىالانينونوهو.الجزئيالاخلافيتبريرهتجاوزفقد،القيى

الانفطلان،الصيغةهذهدراسةبدايةوفي،موقتاالاننقبلانويمكناوعليهموجودماهويوجدانلهينبغيهلانهحيثمنالكونيتبريرء

سنرىانناغير،(الفالدالوافع)مادمموناهوبين(الثوريالانا)بينيقعفيالحمابقدر،لثوريتيعقليمبررعنا.تساكلللافانا.اطلأمايوجدالا

ولن،واحدمستوىوفيواحمهدرجةعلىيبقىلنالانفصالهذاانعملمنعتهاينبثقانيمكنوما،الثورةهذهفي*صالةمدىتقدير

.(الفاسدالواقع)و(الثوريالانا)نقولئنالتعميمحدعنديقفانمضطروانا،اولاغرياحدالالخضقضيةثوريتيلان.حقيقيحر

تربطه،مستمرةحركة(الثوريالانا)هذافياعماقسنلقىاننااذوافيمها،الجديدةنموهامعطياتلادرك،واخرانبفىفاحصاعليهاانقلب

متنا!ةجدليةعلاقاتفيالارتباطهذاتضعانهاكما،الفاسدبالواقعمسالةليستالثوريموقفوفي.دائماذاتهاهدفهيانهاحيثمن

وجوديةصيغةنمولخلةكلفيوتخلق،اوضاعها.تنجاوز،ومتغيرةلانكون.اوبواعتثمةتكونفقد،نفسهاالثورةاهميةذاتلها،البوادت

الثوريةالعلافةمشكةتطرحوبالتاني،اخرسلوكياموقفاتتطلبجديدةاندائماماتذكرنااذاهذا،النورةمنهوجزءالثورةعلىباعثكللان

هذهفيهتتجمد(نيمكنمعينثوريوضعهنارفلشى،ثانياطرحاذاالموقتالتخريبيالجماهيريالعملهذاليستنمنيهاالتيالثورة

مقابلايفترضهاالتيوالعقباتالثوريالانابينالماساويةالحرفيالعلاقةالىمرميةاهدافللثوريةليسوبالتاني.والظرفيالسياسيالطابع

كيما،(الثوريالانا)لانبثاقةالاونيبالوصفاننفلنبدا.لهعابرجزءوهو.هدفهاهيثورةكللان.لهازمانيوكعدالمستقبلافق

كلمتقصينبالتحليلنتابعهاثم،العامةملامحهبعفينعدداننشطيع.عئدهتوقفجداراولشىئ!تهاالثورةنمومن

وبين(الثورلىالانا)بينالأساويةالعلاقةتحددانيمكنالتيالصيغالذاتيموقفيفيثورياانااكونمابقدرثوريانالماذاىاتساكل(ت

عليه.المعترضكلاررمحيطةوافعيةلثروطثمةليسانههذامنلايفهمولكن.السةل

ينطوبما،عفويتأكيدمحضهيالثوربمماللأناالاولىالانبثاقةانكذلكووجودها،دائماموجودةالثروطهذهبل.الثوريةبالفعالية

سبيلفي،انقطاعبدونتترى،مختلفةوسالبةسلبيةاتجاهاتعلىالمحيط؟لعالمفيموقفثوريةكللان.الثوريةمنضأفةعلىلشى

عرشمنسيتبعفيماايضاحالهاسنرىالمكئفةطالنقلهذهكل(1)ثوريةكلتخلوفلا.مطلقكنترطالثوربماللموقفوالمبطن،كاشيام
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.مباث!رةالانتوقفهدرجةق!لايبلغاكي،متكاملنميرذاتهفيهوموقفيتكاملان

الثوريينأمنأكونمن.عليهالمثاروالواقعثوريتهبينقائمةافيساويةالعلاقةدامتما

انني:وهي،الجوابني.نقدم(الثوربم!انا)الاولىالصيغةانعنمشتقةصيغةذاتهحدفيهو(الثوريالانا)انالحقيقةوفي

فيالانقسامبم!هيالفرديةانالواقعوفي،فردبماشربماالثورياناالعا!ا.-في-ريرد5و!ط)،مضموناافقروبالتالى،منهاعمصيغة

ش!انقبلالعربيالوجودخلالهامنيتشخعىالتيالسديمكنلةوهو،الصيفةهذهخلالمنالافصركهانلايمكنالانسانيالوافعاناذ

وتمزقها.بحركيتهاالبعثتجربةبينتوكما.المعالم-في-موجودفانهتبريراوتفكيرايفبلافه

يخئنخصانوسبن.الفرديةغايةهوالكنلةسدتممنالفردبروزانالا!اسهيالعلاقةهذءمثلدانوالوجوديةالفينومنولوجيةالدراسات

فيوهيالثوريةمشكة.زننضحسديعيكموجوداوفرديكموبردالانسانالعالمفياليروزمثكةمانهمبقدروهي،الافسانيللواقيالوجودي

طرفينامامنحنفها.معاوايجابيتهاسلبيتهاتثبتاناجلمنصاعهافيهاتنطلقاتيألاولىالنقطةهيلانها،عليهاالبرهنةلايمكنفافها

!ونطرفيفهميكادولا.والسديميةالفردية:"لوجودمنمتناقضيناوضحولقد.الوبوديةللصيغالاخرىالوصفيةالتعليلاتكل

كلانوهو،فيمااوياحسماليتقممايوميةدالتجربة.الاكريبرزانيمكنالعالم-في-الموبودانكيفخاصةبصورة(هيدجر)

الاعمى.اتداخلهدامنجزءذاتيوانا،لئيءكلفيمتداخلنيء((همة)الىوبردوهو،حقيقيغرمنتروعلاشكلاولهما،شكلينخلال

محددتث!خصكلتبتلع،هلايةمادةمنمؤلفة،غفلاكتلةهناكفكانتعليلساجهةمنوالهارب،الشيئيةالواتهبيناهتماماتهفيالضاقع

خارجتيئاتبقيظلا،ذاتهاحولالعجينيةحركنهاخلالمن.بتضحقدالغاصةامكانياتهعبءسيحملهالذكطالتعليلهذاالعالمفيوجودهمعئى

هذهالاسمةابةخلالمنتنضحانلهلاميتهاتسمحلاوبالتاني،هلاميتها.سيموتصبردافيامكانية،الكبرىالامكانيةتلقاءتحقيقهاومسؤولية

بالمعنىلا،موجوديخرالموقتذاتوفيموجودشيءكلانوهي،السمةاشاراتمنبحمرهيدجرعنهيحدثنالم،حقيقيمشروعوشكل

ومن،تمامااولشةيخرايوعةمنالحالهذهبمعنىبل،الديالكتيكيهومابقدر،للصرسموضوعالييذاتهحدديلانه،عامةوتعريفات

نبرزانعنتقصرولكنها.نوجدانتكادفهي.تماماالهلاميةيخرالىهلاميةاناممينامضمونالىلايقدمالوجودمنالشكلهذاان.معاناةتجربة

تعين.ايخلالمنفييضعنيبل،ذاتينظرفيالمثروعةالقيمةهذهعلىحصلتملالبنيته

الفلسفةفيالمعروفةالنشيةالفوضىحالةتشبهلاالسديميةانمنهععلىيقوماننف!نه.الحللييبيناندونذا.تهالأزقفلب

الذهنبفترضهامجردةحالةالاخررةفهذه3ئمعهباسممن،الامكانيةلمطلقبالنسبةممنايكشفتلقاءالوجوديللجهادطريقةاو

بالوجودهيليست،التكونعلىسابقةمرحلةيحددكيماالمظمل.المحمودةالجزئيةلامكانيلاليتحقيقيخلال

ترمزمرحلةانها.معاالاثنينامكانيةتتضمنقدوانما،بالعممولاالاعمبالصيغةربطهااردنااذا،حقيقتهافيهي(الثوريالانا)و

الخامبالمادةأشبهوهي،الفكرعملتسبقالتيالمطلقةارللأمعقوليةالىلملوجودالثانيالشكلمنخاصةصيغةكانت(العالم-في-)الوجود

واما.والالراكالتجريدفيالنصاتجاءحسبللتشكلالقابلةالعربيالكلايناشكالهايعاني،خاصةتجربةكنلكتقدعها،المشروع

سابقةمرحلةليستالواقعفي!هي،عنهانتحدتاتي،السديميةوتجربتهاالصيغةهذءفانولهذا.البعثعصرالىيمتالئيالحديث

وهي.بالتكونلاصقةمرحلةعن.نعبرهيوانما،كالاولى،التينعلىوذلك،وحم!مايخصهماايضاحالىبحاجة،عنهاتنبثقاتىاليعثية

المعين،تعينلامهي،وانحل!هبوطاتشكلسبقهاالذيللتكونبالنسبةالمسؤولةاليوميةالمعاناةتقدمهاالتيالحيةالمعطياتتحليلالىبالاستناد

ومحدوءفتشكلكلترجعالتيالمتقهقرةالعمليةهذه،ايالقولصحان..اننحققهذااثناءتثيرهاالتيوالمشاكل،.نحققالهاواوجه،لمفاصلها

،الاشكالوتهدم،الاطرفتسلب.واللاتحديداللاتشكلحالالىالوجودمنمتنروعةصيغة(الثوريالانا)كانتاذاانهغير

هكذاوتتداخل،معالمهاوتنطمس،بعضهاعلىوتسيلالمضامينفتميعالخامةتناقضلايهاكذلكلمهاانالا،المعاصرةالقعثيةالتجربةفيالمثروع

لا،لهاقيمةلا،لهااسملاكتلةالىاخيراكلهاتتحولخى،حمول!ماحيثمنفقييمهاهشكلةطرح،التجربةنمومن،انكلفيتحتماتى

شيء،هيوكما،هيانها،صفةلكلمجافية،يشملهاعقليتحد:،رصيغةخلالهاتبرزاتيالاشكالمنكنيراانوسنرى.وهجنتهااصالتها

مجردعلىيحافظلاوهو.الانسانيالوعيير!م،ذاتهاليمعقولغرهيماتتعرضكي!راوانها،فاجعيةهجنةالىتمت(الثوري؟لانا)

الىوجذبه،طمسهنحوكذلكينزعانهبل،الوعيمنجادبم!وجود،عقيمقلقمصدرالىتتحولقدانهااو.ذاتهاقيلمنللرفضىذاتها

كماهيالتكوننحونزوعاتملكلاانهاطبيعتهامنالسديميةان،بحرانه.كلهاالتجربةبفشليؤذن

وجنبطغيانحركةعنعبارةكلهنزوعهاانبل.الكؤوسسديميةالتجربةعالمفيالاوليةالعفويةالانبناقةهذهالاننواجهفكيف

نزوعحركة.تكوينيةصيغةلايةالداخلفيوهضم،الداخلنحو.(ثوريانا)البعثية

.التكوننحوالنزوعضداللاتكونن!والتيالمعطياتابسطمننصعدانمن،شيءكلقبل،لنابدلا

)هيدجر(.عند)ه!ماا!بوجود،السديميةوجودكذلكنقارنانويمكنهذايكونالثوريبنمننوعايمنفنتساكل،وعيناامامخلالهامنتبرز

المثروعالموجوديمارسهالذبم!الحضوربمقابل،الغيابعنفعبيرفالهمالثوريم!ألإنا

هدجر()ويصفه.المدممملىالقا"لمألانسانيالئرط-بواجهوهوان!ايظلبلئق:!بنالىينقسمالسؤالهذاالحقيقةوفي

المعالمرلي!عىاممالموجويئ!ملقائمكلفئلناحرظانهالاحرل!ويىميةماعلى،شخصتريلاءحودأبالهولعرضناالىسبقالتيالثوريةبالنماد!هنالقدمهالذبىالثورينقار!

..-.والشق،الدراسةلنهايةالاننتجاوزهماوهذا،الغربفيموجزالها

سبيلوفي.الغريبولاالثاذلايقبلفلا،شيءكلفيادسطين!لياتيالحيةالواقيةالملاسعفيتحليلناحصرالىيدفمناالنافي

)"(!صلا.!!هـ،.ول3!!،ءا،ةهـ!لأ.!ك!ا-97ستتاولهماوهذا.وا!اناةا!ةملصيمفيوهوالثوريهذاظلالهامن
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يهغةإ":؟:..:؟":ةة":::..:::.::بر:..:::-::..؟:..:::"::ني:::..:::":ةة..ةة:"ة::"::ة":إ:.::ة:..ة::ني.::-:::..:نرة":::":نر:؟-ةةلإ..ة::..ةةة":::..:::..:ة:-لإة:"ةة::ة..:::..::::ةتة:..:نربانالكليطالبو،كدلكوسطاشخصيةيفترضالمقاييسهذهنعميم

نر!؟:!أزمةويعاني،الخاصةامكانيالهيرواجهانمنعوضاوالفرد.يتقمص!ا

نر:.:أء..صءصء.كل،الولط"لادكاركليتقبلبانالامانالىالقلقمنيفرفانه،وجود

إ."ةشخابننعغشغلور!"انهكما،جهةمنير-لاحوبهدا،الهممنالمداولةوالمفاهيمالعواطف

نرمءنر.برذاتوليىالخاصةذاتهيكونانوهوكبرىمسؤوليةعبءمنيتخلص

أبز.:نر،ةأ06الكل

:إة.-..:!أالاىبصمدهنعنالذيالسديميةبوجود(الهم)هذأعلادةهيفما
!إةلحتنقهووجو،معهى:!.

القلقيآكلها،وعيون(نرترالسوادوجوددنايحمدانالمصطلسريدهذاكلهيدجرانالواضحمن

نر!اربةتةةشز،زظزات!ة!ويستعرون،الفرديةشخصيتهمعنيتخلونالذين،الناسمنالاعطم

تنسحقوخةلوةل.أبرةاةأإهؤلاءوهم،ومستوياتهفروعهكلفيتراثهاويتبنون،الجماعةشخصية

تحترق،تبغف!ةولفا.نر.وهولهمميتاميزيقيعمأإلاوبالتالي،بهمخاصةوجودية-فجربةلاالذين

ة.:نر*..ةأكركيجارداليهاشاركانماالىكذلكيشنندانماالرائعالتحليلهنافي
إ::أصوضاءفيتعرو،صوفساء؟؟نرنر

نر:.:شالاشياء،بغفوتها،وتغط!:.:أكتابهفيفالجاندلكبينكما)3"ءا!(الخاصمصطلعه!ي

أش؟نرنةدرمن،ينمظى،كساةةأأالوسطالذينالافراديصنفانالابهذاكيجاردكيركذلكقصدوما.عنه

إ:.ة:الاضواءيخةتةاف،وفراغة.أالاوليةلحاجايهمبالنسبةيقلقهمماالااللهم،شاملاشكالاييملكونلا

نر:.فيجائعةترقص،ونصال؟:.بزا!احرفكانهمالمحياةفياناس.يوجد"ةمذكرا.لهنجيكركيجاردفالخى

نر:.:أ،الههمجعلوحمقاإشلاءإلعانتسكعلم؟.أيودفو!هولاءامثالار.)1("العبارةعلىدهاتأثيرلاالخ!بفينداء

إير.:نرتحترق،تبغولةهلم.؟:!.الحريةعقبةالوافعكل

::.:نر،فيشكلانهاتبدوكانتوان،هنانعنيهاالثيالسديميةهذهانغير

بز؟.:،تنطلق،ف!صوتفرنر؟إيميشالتيالغربيةالحضارةلان،هيمجريعرفهلا(الهم)منخاص

نر:.القزجاجي،والوهم،ةةوهو.عنهتختلفذلكمعانهاالا،التجربةهن!فتللهتفمملمفيها

:.:لجتهبزأخراوألحلم،بز،.العربيةالتجربةخصوصيةتاملعنمماجيدالناينمواختلاف

،:.:،تصطفق،فراشانهارأ؟.(....
...!.ة(منيوعايمارسالهم)والسديميهمنإةلاانصحيح.مجردء

نر؟فيبمضاءأجنحة"تساقط؟ني.:.
إ.نر:-ى!!الوجوديانالا،عنهينفصلانيحاولالنىالعردتلقاءالمستبدالطغيان

؟:.:؟،،نربز

فينر:تر!فنخزيا،الزئبقرنفةا؟أهعزلتهفييحققهاالثيبحريتهلالتقاء5حدعندمحاولتهتنتهيالهيدجري

.:والاصان،الو-رةرردح"!السديميةقبضةمنبلانفلاتيكنفيلافهوالعربيالثو!يواما.السلنية

:ة.نر:ظةافيةتنرةحرج،رأس،:.بر!بل،فحسبالفرديةاعماقهفيلشىاياهامناضلا،ضدماينقلببل

::.نةةزبسحرة،ومحنةأأنر.ترانهارغم،العربيةالثوريةلان،بهاـلمحيطةالاخرىالذواتاعماقفي

ترنر.حتش"وهجوقيبرج؟نرفرديتهانسانكليكونلانالتحريضىطابعتحملانهاالا،فردية

::.:الوانمن،خيطودلوىفي:؟
نر.نرة..-..،.-!افةلم:..:يكونانالاشرطولا،المشروعالعربيلشرطيخضعاناي،الحقيقية

::.::لحعرولب!و%نر..:

::.:*:.:؟،(الهم)منخاصشكلهياذنالعربيةفالسد.بمية.الثوريالعربي

ةإ:بةنرأتنةتنقووجوه،مقهىنر!في،عنهتختلفذلكمعولكنها.الوجوديةجذورهافيمعهتلتقيلانها

!بز."بارةت،تسقةروحروأةأإةتجاههاتنبثةنلحظةكلفي،للهدمنفسهاهيمعرضةالسديمهكأإةون

!:.:!الور.تيمضغها،وجفونة.؟!كونوفي.المتخثرتكنلهاوتبعثرصميمهاالىفتنتقل،اصيلةلورية

:.:دماعبغير،الالحانجيفنرأ!ورة!كونانالىواقرب،طفارهاكل!اافظعالسديميةهذه

ةأ:"ةصسراءمتكدسه،تهوى.؟.:لم

؟:.:)..،بزنر:ص((الهم)كانواذا.سنرىكماالانسانيةعناصرهاجميعفقدتمادية
،؟.:مولولهالطسوصوج،..!

بر..:نرصغاءاسوار،والفكرنة؟إأللعرببالنسبةفانه،لملانسانبالنسبةاللامشروعللوجودمطلقةصيذة

،إ.نرأمنطبقظلام،والموت!!ماديةرغموعكذا.لملثوريةالمقاومالقوميالوجودسوالبجميعيتحمل

.نرنرمكةشاربكلةتموء،والريح،صبنعمنانهاعلىالثوريقبلمناليهاوينظر،تتزمنفانهاالسديمية

نر؟..نرالزئعىكهفلا!:.:!

إ:.لإ؟..-!:.:ترالمحددةالخصائمىدوالماضيهذابل،الانسانيالماضيلتى،الماضي

(:بة::منحار)*(لا،:.::

،بز.:نر.نرصئعمنانهاالذاني.القوميةأريخهاخلالممينةلامةكاناللبى

:إالصوفيهياسطع!بدحمص:نجصنعمايابعونالمذينفهم،الحاضرونالهمواما.الماضين(الهم)

!،،أالحافرولكن،الحاضرفييحيون،ثواتهمعنمخلوعونانهم.لهم

نرنر.نرأدلطبعالمعمة"ريفيةابيات"جموعةمن*(إ!"نج-28الصفحةعلىالتتمة-

::ء:؟:":يرة؟:نر:-:::!!:::؟ت::.ة:::-:ة:-:::-:::-:نر:ت:ة:":في:.::نر:ب:ة:-:::-:نر:ت:؟:"؟نر:-:::-:::!.:::-:؟:-:::-:نر:-:نر:ء:؟:..:نر:ص.:::نر:بز:-.شتر:.يرج::":..:::-ثر"خةأةةنر:-:::خ.:ة(8).كلاولوو*:3+ولعه3ولحع*وو!!ك!3ي!8دحهثةحم.ةل794
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لهاويعطيالسدبميةهذميوعة.لضغطا!الثوريبسنطيعكللحظةوفي!-كه*"ده*،!ه"*،،*مي!د!؟:كلصهي،!هسسي*مهي!!هكله

وجداموقنةانلابرحولعطهمطنقطبمامىيفعلموبهرحهةمنطلاض!عيفر،انماوجهاليض!حا؟المعاصراليطلأرمهبم!

وو*-16الصفحةعلىالمثشوربقية-
جامد.اخيروضعالىتهيلنالمذيهذ!اجلمندلقمن !ه

...سههىلمل!كلى8ملا*ء!ععع!بر"
ضمندور،،"برحددكدلكمالما،للسديميهوجهايحددعندما،وبالمقابل

نا.كلههوليسلانه،يحطمهحتىيلبثلانموذجوهو.يومينموذجمحضهوالحقيقيوزمانهم.أليزمانمجردلهمبالنسبهيسجل

الرجعية،كالتقالي.دشتىباسماءالسببميةهذهيسمعيقداليوميالوصفابعادبدونانهفهوحقيفت"واما.بالماضيمجازانمثوننرنتكرار.

الوافعفيوهي.الخ.والاقطاعوالاسعمار،السياسيةوالتجزئةلانه0ا(ولنيبلامتدادشبه2انه،الزمانزمانهووهذا،الاطلاقءلى

منالثوريةببنيةملتصق،دائممهاجمرصيدلهامباشرةنسمياتوبخالمساحةمؤلف،المكانديتتررالنيكالنقطة،شكررواحدوقت

مستقلة.شاملة،وجوديةكبنيةالثوريةتعادللاولكنها،د؟خل.المنجانسىالامتداد

التبرلراتمنهالةفيوتدخلها،المشخصاليوميمجالهاتؤلفورفهييتخلصانعيىفهو،مضاعفةالثورىالعربيمهمةكانتولهدا

الذيللمصبرواسنغراقا،المشمولنحونزعةتكافئهالاولكنها،المعقولةالسدلميةمنيتخلصانوعلبه،انسافيموجوداباعتباره"همأ)المن

عمميمفيتتكونالثوريةبنةانرأينااننااذ.يننهيولايحدلاالانسانسيمارسهااذنثورلةفكل.ؤوميماانساز!باعتباره،العربية

وكل.مجهولكقدرتدهمهاولا،خارجمنبهارلتصقلا،السديميةماوهذاواحد.هد!ميالموحدلنا"دفبنهذ.نتحنملانماالعربي

منجزنجةعقبةمقارعةطرإقعنيكونلا،الثوربةهذءلكنبهانتصار،نفسهاتشملانهااي.السدل!ةعنتحدنناكلمانقصدهسنظل

ا،حدودنجرثقلهاخلالمن،ككلالسديميةبمناضلةبل،السدلميةبمرلىانسانكلفيهلشتركالذيالننتاملالوجوديجذرهاوتشمل

دبالكتيكفي،الاننصارهذاانحنى.القلقالخالقالوجدانعلى."هم))لاوهو،والحضارلةالقوببةاوضاعهعنالنظر

هافوتنضافكذلكعقبةالىيتحولقدانتصارهومابقدر،الحريةبمقارنتها(السد.لمية)خصائصبعضلناالضعتفد.لقدمماخلالءن

ديالكنيكفيمكسبفكل.السديميةتمثلهاالتيالشاملةالعقبةالىالسديميةانقلنا.دراسنهاتنابعانالانونسنطيع5لشبههابما

للنزوعبالنسبةايجابيانه.ايجابيواخرسلبيماللمهالحريةوتهدمانحلتكويننهايةهيبل،التكوينعلىسابقةمرحلةمرحلةليست

سيلحقه.الذيللنزوعبالنسبةسلبيوانه.وكونهسبقهالذيالنضانيالقومياككوينوهو.الملامحمعدودةانسانيةومؤسساتكخصائص

الانتصاروتجلوز،يتجاوزهانعليهاي،منهيتخلصانءليهنزوعوهومنمكدليكبمءوتكنل،عنهواستقل،بخالقهصلتهفقداللىيالقديم

الىالثوريةحولتهاآلتيعقبتهتجاوزعنتقللااخرىشاقةمسؤوليةلهامفارقتهيعيفانهيعيماأولوالثوري.المنهارةالحضارةمستمملات

.انتصارغربةوهي،عنهابغربتهبحس.منهليستوهي،منهايىانه...

لاكذلكوبفرحتحدلابتعاسة،يقصرونالذينهم،وحم!موالابطالاساسهاديفالسدبمية.معاالنع"طفوعدمالنعرفورمعاىتقوم

الىذانه!و.لدعوهمانهاذ..الانتصارمسؤوليةتحملمشقة،يحدمنجزعار؟لفولا.المكانميحيزاتشغللااز"ا،كالاشياءلاشيء

الذيالمطلقالانتصاررننحقيقخاصةموجهةالدكلوةوهذه،اعظمانتصارعلى،الد!خلفيهنا...تربضولكنها.الخارجيادالاتعالم

الننهو،وعمقحقعن،المستمرةبالثوريةالشعورانابدا.يتحققلن...تحديداو4وجلهليسئقل..شيءكلقبلثقلفهي.الصدر

هيكبرىبمكوةمرهقانه.جزئيةثورةكلمنيسغرالنورييجعلالايديولوجيةانشاءمطلعفبمعؤلقمينعيلعنهعبرماهوالثفل1وهذ

نقيضه.الىسيؤديشيءكلانوهو،للوجودعبثيةبامجعاعنقاده(.*مةصمرعلىالرارضالفاسدالواقع)هياجتماعيةبكلمةالبعمية

بالخيبةمرهقشعور4فيالانتصارعظمةمنيقلليتحققعئممامالهدفالتيوهي،بواقعالسد.لمبةتسعياليهيالاجتمايمةالنظرةان

اتىالاعظمبالانتصاراتلاالبطليذكرانماانتصاركللان.فاعمقاعمق،بالبعثيعلافتهتحددبالتانيوهي،بالفسادفنصفه،بالسلبتقيمه

ومطلق،نهائيانتصارثمةيسبانهيذكرهولكن،كنلكيحققهاانعليهقناقضبنشعورلنتلقا،5،يانيوالبمثي.صمرهعاىرابضك!قا،

مسؤولتةمنويضخم،النضالساحةيوسعانمامرحليانتصاركلنولهبدلاوبالتالي،صصرهعلىجاثمةمحنلة،لثقلهالخضوعيرفضانه

!إمطلقانتصارفلاوبالمتالي..فاعنفاعنفأعركةامكانان.باستمرارير!ضهكصمابهالرهيبالدائمالاحساسمن

تمزقمنولا،النزوعقلقمنولا،الحريةعبءمنراحةلاايعلى،دائماالص!رعلىهو،اللامح!ودالمثقلهذاباعتبارها،السديمية

!دمايبفيانه،الوقتذاتفيمذكسرمنتصرهوكلانوهوالتنافضر.هذهالسديميةصميمفيالثوريكانولذلك.الخافقالمتنفس

كلماسيتسعالكلهذالان،باملالاحاطةيستطيعلنولكنهجزئيامالة،حرشهمادةفهي.يرفضهاالصميمومن،يتحملهاالصميمومن

يذكرالذبمماهذا،بذاتهالشيطانانه..ديجورهفيالثوريملقأوغلاكمرعقبةالىلتنقلبالاتزوللاعقبة،ثوريخةعقبةوهي،مطاوعةغير

وضمه.لاستغراقهالمجاهدتشولىكلمافاك!راكمرمعاوعممهلالهبوجودوالا،تزولانيمكنولا.النواراعدائهامعوحثبتعاملاوابشععملقة

ياعندوالحريةالوجودلديالكنيكبالنسبةصحيحاهذاكاناذامنالبعثوانقلب.موقتة،جزئيةثوريةالى،الثوريةهذهلانتهت

المقاومةسديميتهاناذ.العربيالانسانعنديكونمااعنففهو،انسان.عابرابخنماعيموقفالى،انقلابيشاملموقف

وتتحدى،ثوريبطلايعلىللقضاءتكفيالتيالسوالببجميعحفلتقد.المحمودةغررالعقبةوجودتفترضانمامحدردةعقبةكل(لواقعوفي

بطل!اروعلخلق،نفسهالوقتفيالىالظرفيالنعينمنالعربيالثوريموقفيصعدكانهناومن

ليقينه.يهداممااكر،ضلالهمنيقاسي،ذلكمع،البطلهذاولكن-المعينالشءاي-هلىاضدثائراكونهمناي.ادبرديالاهلاى

لابارادة،لحظةكلوالمخلوقى،لحظةكلالممموم،الوجودعالمففي.ثلايرلات.ظ"لرفحسبثلالرالى،شيءضدولاشيمنلا،ثائرالى
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كلاناذالناسوجودمناخرشكلهوالوجودهذالانلا.وجودهثمةليس،وشيطانهاالههابينتلرلىولا،جحيمهامنسلامهالعر!

لصيفةلابعاننفهو،النحلطلموجودبالنسنةكموقفيرتحدداخروجود،اليقينعلىيبعتشمحءولا.معاوايمانهالوجدانلكفرحدلا.يقين

صح!ا.كانوان،السديمتةتخلقبمايوقنالامدفوعالثوريان.ابدامستقرةغيرحدود!ي

نيرص.هـاانهاحف!ما،متكاملينلسببينالخاصوجودهرمضانهالم!مرةالثورةعكلينعبفهو،مايقينثمةلهكانواذا.ئورنه

لموحش.السلبيمضهونهبكلالحانيهذا،المنعزلوجوده"نيتخلمييؤمن..الحركةهذهتخلقماويجاوز،جركتهافيؤمن..كحركة

وصيغهاالمشخصبشكلهالا،.لىجماعةحضوريتطابالثوريانوثانيهما.تحققهماوررففي،ءلتحقيقعلىبفمرتها

يرستجدبعدلكلحدةيمنحالنضايىة!تجربتهسديميكعمقبل،المنوعةارافعهنا.عفخارجاواقعايرففيلاالثوريموقفمانوهكنا

حضوران.السلبيةاوالايرابيةفيمتهحيتكلن،اتجربةهذهنموفي.قىفغياتيذاتهوررفغي،يرفضهانه.معهمتواجد،لهمحايت

.فووا،!فجرغ.تنفالىلمجالاتفهامطردتف31منالثورييمكنادجما!.عئهمستقللليقينبموضو،للا-يحادسعياليس،لليقينسميهاناي

بصورةموجودنجركائننه..وغيهتلقاءحلضراكلهليسذاتهحدفي.بناتهيقينا،هوبيقينايكوناناستطاعلويتمنىاليقينهذابل

ة،و.41(كماءالوجودمنالام!ايهةالىاقربكالنانههناومعنى،نهائيةعليهمحتومفالثوري.الحركةهدهموضوعوهو،الثوريةحركهمهو

-لحققه..الىينزعلنيالنها؟!الوجودامكإنجبة،الاقلاءامكانيةيمتلكانيشطيعولبالنسنةالثوريهوبلذات!عينفيالثورييكلنالا

حى.راتهافيالثوريةنحوثوريتهنحققاتمنيتجاوزء

..--01-الهذهونماذج،مستوياتثوريتهفييناضلانكنلكءيهومحتوم

-11---.والقيمةالنوعيةمتباينة،والاصالةالصدقمتفلرتةالمستويات

----صضدهمانا

ح!!اح-فمحرحقبلالعربيالشاببمعانافهييدااوليامستوىالمستوياتهذه"نان

.ا-(الفاسدالواقع)ر"يزمعيتعاملانفبلمهو.بثوريتهوعيهإ*نمملان

------شبهفئةداخل،الانفصالمننوعايعينس،الاجتمابمبةالهيثةفي

001--ا--./ءص-صكانالثوريانيعنيلاالانفصالوهذا.وامثالهاندادءمنمحتألفةمنعزلة

--/،حالةوهو.بعديدخلهالماانهبل،عنهاانفصلئم،بالسديميةمتصلا

....00101بالسديميةولابالثوريةلمستمحددةغير

6-الجماعةتقييمنتيجة؟ييالنيالتفردذلكلا،بتفردهين!عرانه

رلعه!الذىالمخيفالم!همالاطاره!ايعرف.لاءنوحشة،.الوحشةنفردانه له.رراعوطحاطحسححمحلاالهاجماعهعلىسلبيا

--ساحهذايردضانه:متناقضىبموففالوحشةهذءعنويعبر.بهيحيط

هناومن.سينشذهالذي(*خرالمجتمع)سبيلفي(انجتمع)

وهو.محسوسكواقعولحس،مجردةكفكرةهذاالمجتمعيقابلنراه

فهو،منهذوعثمةلهكانان،وجودهوان،موجودغيرانهيفنزض

المجتمعفيدعو.تجربتهمنفصيطرفعلىيقبع،ثانويهامتميوجود

الشابلان.(الناس)معاوالحضورالمحيابممنىكلتحتملبكلمة

انما)الناس(كابوسهممنتخلرحقدانهيمتقدالذيالوقتديالثوري

وموقف.الناسيرفضانهاساسءلى،اخرتيذبمنجىيقابلهمهو

يمارسالمذياث!عاببينوالفرق.نرفضطماوجوديفترضالرفض!

ولو،يعيانحقااستطاعالاولانهو،العابثالشابوبين،التورية

لامحدوديتهالافيالثانيينجرفبينما.السديميةءننقطته،جزئيا

ناالا.حضورهمكذلكيتضمنقلناكما،غيابهمان.فيهادحرةيةئ

يأبىفهو،ممزقةماساويةبطريهةالحضورهذايعانيالشابالثوربما

ينطويانماتأيركللان،الجماعةعليهتصبهمابتأثنديعترفان

نافيالانحىنجحالذيللموقفتهديداو،لاستقلالهسلبعلى

ضصصضض!قبلمنللظنرقابليةوكل.والعزلةالرفضىعلىفانماموقفايجعله

؟ص3لأ!كا،لا..،قوتهضدبقوتهماغرافشيهعنبخبهتكشفانما:الجماعة

مححاصءبح!وحدحلحادح:نموااكترصيعحهكذلكتسلبهالرفضطهذاولكن.رفضهضدبمناعتهم

ضى.ها.ءلمحقذاتمنمعاكسةحركةعلىتنطويصيغةوهي،التجربةفيوجوديا

لأتيروت-!يضضبيمي!لمهالرال!يهه:نورج.الهكمتدزاصىا!ي.ض!مانا:الانيالشكلءلىدهوتتمثل،هم-نحوالثوري

كؤلكيرفغيفانه،الناسوجودنجبهيرفضالمديالوقتفيالثوريفان
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فلسفة،ذاتهاحدفي،المارممسيةيجعلىمافهذا،المعقوليةئوبايممكناتعلىبمورهاهيتحتوي،مجردةامكانيةعلىفائموجودهانابما

فلسفة،بدونفلسفةانهااي،للوجودتعلي!لاوليس،موجودهولماتبريروليس.الامكانياتامكانيةهواذنالراهنفوجوده.نهائيةلاجزئية

تنزم،بالحتميةو.نقمنالثوريةتصطنع،منهوتتبرأالعقلتستخدم5وجوداحتكاكيقوىمابمقدارالا*مكانياتهذءعلىللتعرفوسيلةثمة

،تتكررلاظرفيةاجتماعيةلانظمةتبريرملسفةهيبينماالاطلاقالى..ضدهاونحوهحركتهفيسواء،الفاسدالواقعبمنبهاتهذاالمجرد

اخروالى...الجدليالتاريخفيوالمستقبلالحاضرلتذمرالماضي.نعتمد(الضدية)هذهامارسانيستدعيفهدا(هم-ضد)اناكنتفاذا

كفلسفةنفسهاتطرحعندماالماركسيةلهاتتعرضالتيالفاصلةخذاى،عنهمانعزلمتانمنفاننيوالواقع.نحوهممنيفنجهةكفعالية

لظروفطارئااستثماراكونهابمجردتكتفيولا،الاصيلالوعي.ماممتكاملة.ضدمكنلكاكونانعليففرضوا.علياستعديتهمفقدورفضتهم

الذيدي1(1الانيالتضخممقابلالانسانيفالانحلال.والاممالمجتمعاتغايةجدليةعلاقةوهي..الطرفينبينمبرئيةمما"يلةعلىتقومفالضدية

السببهيالمادةاننعتقدانلنايبررلاالغربمدنياتاليهوصلتلان،اخردونطرفعلىالمقضاءفيهمفلهايسابما.ذاتهافي

الانسانيةءلمجتمعوحدةفيتهديمياعاملاكانتكماوانها،والتنيجةانالا.كلهاالحركةزوالوبالتاني،الاخرنفييستدمميالواحدنفي

الىتتحولعندما،تناقضاتهمنتنقذءان،فقطوحرها،يمكنفانهامؤسسةصيغةلانها،تنطفيءولن،باقيةالحركةهذه

المبدأدرجةالىذاتهالحضاريالخطيصعدعندماايجماهريةعقيدة!ي.ثبانهايعنيلااستمرارهاانغر.العالمفيالانسانلوجود

.الاخرىالحضاريةالقيملجميعالمقيمالمطلقبواسطتها.المتفاعلةالمضامينت!لاتتناسباتوترفيشم!نتبعكحركة

الحريةد)الكتيكمنيرلدشساويانسانيمفهوموهو،الصراعانثمامكانياتوفجرت،وقوىمكاسبوحصلتالثوريةالتجربةنمتفكلما

المظزكاالفردوجدانخارجحقيقيةساحةلهتكونانيمكنلا،والجبريةجديداثورياوعياذلكو-نطلبالحركةمضمونتغركلما،فيهامتجددة

يحبالسديميةعناخرشكلهيهذهفالطبقة.مثلاالطبقةفي.التجربةلكيةبالنسبةمعناهاليكتشفلها

الشروظمنالااللهم،التعينمنغفلشخصيلاتشكللانه،منافملتهولكنه،المشدةفييتغ!الذكيالنعكلهيهذه(الضدية)فحركة

في(الطبقيالوعي)وكلمة.تجمعهالىدفعتالتيالخارجيةالطرميةكيفيةلتحولاتخاضعفهو،المحصلالمضمونواما،الطبيعةفييتغيرلن

لان1،اركسي.يردد!افتيءماالتيوهي،شيئاتعنيلاعبارةحقيقتها.تحولاتمنحاسمةلحظةفيولكن.ناتهاالتجربةعمقباطرادمطردة

الىفتحولانيمكنلا،اللاشخصيالغفلالوجودهذاوهي،الطبقةايضا.طيعتهافيبل،الحركةشدةفيلاكذلكتحولمنبدلاالمضمون

معناهالطبقةفوعي.هذاالطبقيتجمعهاتفقدعندماالابذاتهـاوعيمتضادينطرفينبينمحصورةكانتوانالحركةهذهاتجاهيتغيرفقر

وصيغة،.ثوريموقفضمنبروزهاوبالتاني،شخصيةاكنسابهاطرفاثياتفيزيالةيحملفدالانجاهياتغ!هذاان.فحسب

وبالتاليشخصبةلهاتكونانيمكنلا،الطبقةكصينة،سديميةجردةافها،هيغلمعفنقول،نصطنعانمنوبدلا.اخرطرلىفينفيقد

الىسترجعلانها،تفتتهاالىيوديوعيهافانولهذا.ثوريسدفوهكذا،تركيبسبيلفي،افالا!بيننفيكلتتجاوزلانهامعقولةحركة

الثورية،الحريةديالكنيكسيتولدالمنازمالفردوجدانومن.امرادهاالكوناتجاءفيحركةالحركةوتصبح،موقتاذاتهالسلبيصبح

ثوريةطبقةأمامنابرزتفاذا.المعتمابغفلالكلبوجداندائمابمقابلتهالدخيلالمعقولالشكلهذاعلىالحركةنتصورانمنبدلا..دائما

السديميةللصيغةاولاوجهتقدالثوويةهذهانندركانفينبغي،ماذاتهاهيوفيهاالحركةمضمونفيواقعالتغرراننقول،الوجودعلى

وفي.داخليكحاجزالطبقةحطمتالطبقةاناي.عنهانتنأتاتيفينحمرانحتمايمكننالالممنى5مذاوفي،المضمونلهذاكشكل

الثورجم!،الوعييزولحيثماالاتوجدلاانها.الثوريةمعطبقةلاالواقعاشبهيجعلهامعقولعةبلىاتهيفليست،"لحركةا.نجاهالمستقبل

آلي.مظلمغبوديكلفيوتتداخلالافرادشخصياتتميععندماابم!فلا،ونهممهاالانظمةتخلقالتيهيبالذاتالحركةهل!بينما.بالنطام

.طبفونلاوشريون،رريرنانهمالالهمتصنبلاالثوريبنان.الخاصةفعاليتهاعلىمسبقتصميمبذاتليستانهاالا،لهانظام

عن،اللانعينعناولاانفصالالثورةفان،القوللناسبقوكماالاطرافلانوذلك،ماركسجدليةتشبهلاالحركةهذهجدليةانكما

الىيتحولالانفصالوهنا.المحيطالعالموفيالذاتفيالسديميةفهي.ذاتهاالحركةنموعلىوسابقةحتميبشكلمحمودةماركسعئد

منللتخلصسبيلفي،كذلكوللعالمللذاتتوجه،ضديةحركةمنلهنيهتهاتخضعخارجية،بهاللوعيدخللا،ابداماديةاكلاف

الثورية.مملافتيفيالسديميةجذورولا.التعينبانهالاتخلقالحركةهذهتمتازبينما.الماديةاتاريخجدلية

القوميةالنورةلموضوعنتعرضعنساحينهفيالتحليلهناوسئتابعوليسي،الحريةواقع،الواقميالتحققسبيلفيحركةوهي.بهتلحق

الضدية.بموضوعيتعلقفيما*ثارةبهذءالانونكتفيالطبقيةوالشرةالتشكلازمةعنمرحهايخرجانيمكنلافالضدية.النظاموافع

الفردبعصلالانحتىنجعتكانتانالضديةانالقولالىونعودالتشكل.هناسبيلوفي.الغفلللسديميةبالنسبةالثوريالؤدي

الشيء،)مذلعنتختلفكناتوعيهامامبابرازءاي،السديميةعنيحولهاكيماذاتهاالسديميةفيماتعينافراضالىالثوريالوعييف!طر

هذاحدعندتعصانتستطيعلاالضديةفان،المرهقالمحمرغد.ومناضلتهمحاورتهيستطيعمختعىضءالى

اللاجسمي.السديميةجسممنالاعتباطيالاقنطاعالوقتفيانها،الماديةللجدي!بالنسبةالفاضحالتناقضيومن

قرارلاهاويةفيبهالقيقد،الاوليةالئقطةهذهعئد،فالثوريكيما،الحركةمنهامشيةعتمةفييقبعوتجملهالوعيدورتبمداللي

كسقوطالفردوجدانفيتئع!سألانفصالعمليةان.الواقعوفي.لهالانها،نظاببةحركةانهاخفيبشكلتفرضقانها،لهادي1،1الطابعتعطي

السديميةميوعةالىتمتلاحركة،ماحركةانهالا،لهمبررلا،مربعفمن،الطبقيالمراعصيخلتطوربالنسبةاجتماعيامعقولاتطوراتتبع

.نوصفزالتماالحركةهذهوكل.انفصام،عنهاانقطاعانها،بصلةالوستمخلننفيفان.فالراسماليةالافطاعيةالىالعبوديةالىالبمائية

بالسديمية.%لدائمارتباطهالهازالماابم!،الاولىانطلاقهابنقطةالنظا،ثوبالممليهمذهنلبسوان،الماثهبالواقعيالعراععمليةفي
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الجماممة.سديمفيالفردفاعانبعد،فدسيتهلهسرمموجوو،الانسانيانهابل.داتهافيللاشياءصفةليستالسديميةانالحقيقةوفي

المحافظةبغيةوذلكالسلورتحلبلملالىوافريعةالنفىع!اتجهوكهطبالممميةالانسياءهنهعلىالثوركطيحكمعنمما،الانفصالمراحلاولى

ومحا!ة،السديميةعليهاتوافقاننيالوسطاننقليديةا!خعية!وبرد""!طلى.تمامايعيهاولايحياهاالتيالانقلابيةارادتهالىنسبة

تقويمهيجب،شفوذااومرضااوانحرافاواعتباره،يخالفهاماكلالخاصوف!عيمنيمتد،معاوطبيعيانساني،مزيجهو،ذاتهفيقائم

توازنع!!منهاخطرلااتي.لحالوهي،لسويةةالحاذالىواءادتهارراكبممليةتجا!افىمانفبلوهو.كلهالمالمعمقيةفيليفرق

الذلالي.السديميةكنت،عادياحسيااستقبالااستقبلتهفانما،كلهاجذورهتهز،ثورية

اللبى،النم!ذاتفيتشأججالثوريةملا-اولانرربرس!اومنثبتولقد.السديميةمنانسانيجزءئي،منغملةقابليةمجرداثناءه

نالونتلبسهالذىالتربويالنموذجعنكانخلاع،!ابوعياررقافةمشهرعيممالهااتي،"لاسماءمنمتئاهيةلاكبيرةمجموعةادراكيفي

لها.موضوعايخبينانفبلاعماقهفيالضديةموففويتضح.يصريتبقىلااسماءوهيعني.المستقلالطبيعيوالمالبىالمفنويالاجتمامم!

عليهتحتمالعائليةا!يرميةحيلا،ذ،ررهااتى"!ريميةا!طياتولكنتحدممامساف!علىومنيبعضهامنتقعانهابل.منعزلةجامدةهكذا

فيليس.البيتضدفهو.كلهاالسديميةسرمزيما!ولاولالابعادورهوخل.مادياافتصاديااوسلوكيااودينيااوخلقيا

وشكلوا،الطفوليضجرءطولجلأفأصرواالؤينهم.هم..الاالبيتالانياءبينالثابتةالعلاقاتمختلفتقيم،مختلفةوصفيةاتجاهاتتتفاعل

هذاتقربلا..هذاتفعللاازجريةوموانع،لحواسهمخيفاكابوسا.والمفاهيم

،هذاشربلا..كسمعلا..هذاتظرلا..ورزا-ررةللاعليءالعالمان،المنفعلةقابلييفيزلتماوانا،نيليبدرحتى

من،جهةكلمنعليهتنهالزجريةموانع(هذاتنملا..هذا3لتألاالاجزاءهذءمنتحدلاكبيرةكميةواـنه،ومفاهيمهوابعادهباشيائه

ئقيلةواشباح،حريخهفوفىتتزواصابع،وصس!طاتىر4عالممحدودضءكلوان.وجودك!علىسابقتئيقفيكلهاتنتطماتي

الاصم..!فراغفيكالنواستتحرك،رزينةعن،عنيشيناهويعرلىانقبلحنى،وبينهوبيني،وني،فيه

المدينة.فيقا3تجويفانه.اـلسديميةمحنمصغرةبؤرةفاليتمناعرفانفبلحتىعندهمصنفانني.افجاهيعن،شخصيتي

نجوقزواياهفيمبعثرةانتيا؟ه.تتررلاظلاور.مضجرةرائحةررتاريخهالهاوامتاريخهلهواب،وكنيةاسمفليلي.بالنسبةانااكون

وصد،الطهارةاجلمنفانوى،فضائهفيمعلقصارموقانون،سظليمبالنسبةطبيعيامرانهيبموالتيالظروفوكل،ودينو.مة،واخوة

واما..الثوبوفي،ا!جسمفي،ارعرلىالأديةا!ارة.ا!ج!سةلهذاالمفاجلةفظاعةاحدبباليخطرانلون،انسانضمنهايولدانلها

المطقرةالمكبوتة،"لغريزيةالاحاسيسلشتىفبوفهو،كمعنىالوجودفيقبلهمناكليوجدانيمكنكيف،يعيكانلو،المولودالانسان

الجدة.ضدبالترار،إلعفويةضدبلالية،البساطةفدبالحقد.يختاروعمايريدوعما،د4وبالاستقلال

،الادبالميحكمونكلهم.المحرماتمنغابفيهكذاالشابويبرزمنعفخارجياعالأاعماقهفيتبنيوالكماتالمحسوساتوتظل

وبئزءا!حييبوهـجرر،وال!ر؟وشالاولياءالىوامهالاكبراخيهمنوالصورالنيت،وجمران،البيتمن،والارلالالتوجيهمراكرمختلف

وا!بم،الثرطيالى..والعمانموالمسابح،والثياطينادجنالىالمكان!ثهوتجلورهالابعالماتبعاالاشياءوتنضد،الاثكوروائيح،المملقة

الاجنبي.وجندي،الثانجةالمحسوساتهذهوبين.الحجىوبروذها،اللونيوتمرجها

ةما!بينا!جوارخولى.ة!ئفحولهمنوكل،غ!يفكائناذنفهووتتفلطح،اشاراتوتنهل،الفراغاتفياصواتوتفرقع،قاماتتتحرك

منسلسلةوهناك.وحمكفستخافءلجماعةعنتخرجالاثرط.امانعليهوتقبضتمتدواستطألات،نظراتوتنصب،وجوهوالوان،وجوء

بها.سنبلىا!قل!ودرجاتاثرانواعوتتشتفراغايهافيالاشياءهذهتتنضدوكما.هيتتحرككما،ونحركه

بينالعفويةالصلةتقطع،جسدكحركةتشل(الحرام)صرخةان،ضفهاتتنضدحىاخرىاشياءكذلكتلبتلا،الراكهفيكخلفية

فياطرفىساراذ".صنماهكؤاوتجمدلر.وموضوعاقاحواسكفعاليةالنتمول،صفةلها،والقيم،المجردةوالمعانيالعلافاتمننظاماونشكل

صوته.خفتتكلمواذا.الارض..العا"الى،العملالىالمصرسةالىالشارعالىالييتنوافذمنتخرج

..!ان..ان،تقولان،تفعلانحذار..اللهالى

مراقب!انسانانتصناتخ!قديكونحىالمحياةغبةعلىهكذاالشابيصبحانوما

وفي،وحولكاعمافكمن،بكتحملقالخفيةالقوىكلعيوناننهايةلااخرىنسخبينكنسخةلهالمهيأنموذجه،يختاراويدريان

،الىالمملمالىالجنالىابيكمن،منكاقوىوكلهم.الظلاممنزاويةالرزين،الديميةعقلسميهمايروهدا.السديميةفيفلب،لها

..الالهالى،الاجانبعسكر.بالتربية،الواضع

ينجولافانه،سفراواستنرسواءوهو.ا(ر،قبةتحتانسانناالاهيما،المنحطةالعربيةالبيئةمثلفيالتربيةان،الحقوفي

.السماءوفيالارضيفي،المحتومالمقصروالعقاب،السريةالهيونمناوجهمنالصاعدالجيلونجويف،الجديدفيالقديملاستمراروسيلة

وتبطن،انسانناسترافقالتيهي(المرافبةتحتموجود)الصيغةوهذهاندونالجماعةتمارسها،لذاتهامقصودةغيرتربيةانها.الثورية

فيسترافقه،الابدالىاسودجوهرالهاوتؤسسداخلمنسوداويتنلقاء،المنخوروجودهاعنالغريزبماالدفاعمننوعوكلنها،تميها

.الثورياوالمعاديسلوكهتطوراتجميع.الثوريالجديدالجيلقللمنالمفاجأةعنصرمنيطراقدما

العمياءطالحتهاعنسيخرجمنلمكلوعقابالئركاتنصبالسديميةانبعلمفيهاالعنايةزادتأتي(الراقية)الغربيةالبيناتفيوخى

صيغةان.الخاصوجودهمشروعيكونانويحاولسيتمردمنلكلامريكافيوخاصة،العنايةهذهتضخمفان،اذربويوتطبيقهالنفس

انسانئا.شخصيةفيازثواجةكلعلةهي(المراقبةتتموجود)الفردمعئىفقدعنتعويضي.الننعوبضىومو،واحدامرعلىالايدللا
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.والعادةالعادةمنينالشيءيحصللموانه.حقامتألمانانهماالطرفانينسجمانداما،قسراعليها.)هسرانما،يلقىالتيولغاهيمالقيمفكل

انه.منسحفونبالاحرىو،متأةونكلناانناهيالسوبةالحللاويرمضهاانواما،والتسليموالحضوعالذلعادة،المادةتأثرتحتمعها

الختاملازمةوهيالجملةهذهعنهنعبرالذي،لعامالميتافيزيقيوضعناونقديرثوريوعينتيجةلا،وجبرفسرنتيجةلانهاسوىنشيءلا،لره

لاالذبما،حالكلعلىالحمدلله")الحديتمفاصلمنمفصلكلفيكليمارسحقودفوضويالىفياعمافهديتحول.المحقيقيةلقيفنها

"!سواهالتنرءلىيحمدوهذه.عنهالمرالبةعينباختفاءشعرطالما،لحليهااقرالتيالقيماضداد

السديمية،وجودفياليوميةالمحاورةطرفا،الاتنانيطمئنانوبعدالايهمهالاانها.السديميةاخلاقاليهاانتهتالشالشكليةالفضيلةهي

لكليهما،بالنسبة،افترانهاو،هوهوزالماالانسحاقانعلىالهاربةالسوداءواعشاشهوزواياهاقبيتهواما،انسانهامنيبموما

بكنزعليهطلعتاو،ألسماءمناحدهماعلىنزلمتطارئةلاسعادةوانه.سلطانهااليهايمتدلافهي،والجرأةالنورمنابدا

الاخرينالىالحديتيتحول،القدرمنبمنحةاو،والجانالارضمنالكائن.والشرالمخيرفيمةمعااضاعالذيالهجينلانسانهووهذا

ا(صطنع.المتبادلوالحرصالمزيفاللطفقناعينوبوهنا.الغانبينواخلاقهاالسديميةيرفضلاانه.الحقودمرات،المراقب،الخائن

والتشفيالتلنذفمن.والتهامهالاخراتخصوصهفيلخوص5ويبدأهذالقيمةسرهفييضادهامايسانلاانهكما.مزإفةلانها،المزيفة

اصددائه،معاوعملهاوعائننهفي،وفتعاكلهمصائبهبعرضبالمبالفة.ىالعبداهـيدعلامةهيميتامزيفيةعلالةهنابل.ذأتهميالشيء

نجاحمنعليهيحسدمالهكانان،وحشيبحقدمبطنحسدالىوهو،عليهايتمردلاولدلك،عبوديتهيعيلا،النوريثيرالعيدان

طارئة.سعادةاو....

ديععد.الشدلقا!ونبالنسبةمتتروعلابشكلاشروعةاحيانهيمارس

هذامتلفيمحظوظونفلةافراديصيبهقدالذياتنجاحانوالحقبدونيصبحوبالتالي،متتروعلاهوومامتنروعهومابذلك

ورشانالانتهذاانالا،لاحاناكترفيءمنيلاانما،السديعيالمجتمعالثوريةاطلاقايمارسان،لعبديرمكناللا.لصاحبهبالنسبةمسؤولية

إ-!ثمرهاواخدبهافامن،"لسديميةاتكوبنالعضويةالقوانيناررك،وتمردعبتيكأمنفيهابما،السريةحياتهكانتولذلك.عبدوهو

لمحمعنى،للسديهةبئاليوميةباللغة،ناجحانهعنهيقالومن.لصالحه.خاضعكعبدالسامرةحبهبافههيكما،الاطرقعلىفيمةذاتيست

اكثر،استطاعالذيهووالناجح..السد!!يةعرففينجاح4ازهذاكلتنتظمالوافعفي(والعبداهـب)الوجوديةالملاقةوهذ؟

اصرح1غير،السري،المطاوبالسد-ميةنموذجمعيضسجمان،نجبرهمنالقائمةالعلافةانها.السديميةوجودفيوالاجتماعيةالانسانيةالمعلاقات

الاخرين.منسديميةاطعكانمناي،بلونلاحم!ماا!!يميةتمنحهااك!القوةديمتفاوتينطرفينل3بين

ىطكتذهماوتتكشف،عيونهماتشحص،المتحاورانيرصمتوعنمماالجديد،والشابفيها.القيمافظمةمندرجةفيوقوعهبحسب،الاخر

المسابح،طقطقةتسمع،نهانيلاكسولاتهـادوالزمن،وارائكوامقاعدماانواعكلد!ه.نلتقيمركزف!و،هدهالعبوديةجحيمفييحيايكاد

حركتهمافيوالزفروالشهيق،النراجيلغرغرةاو،الكؤوساصطداماوموانحهوعالموالاله،والمعلم،الاكبروالاخ،والابالاممن،السيادات

تعبتاو،منديلهفييمخطاو،.برسعلاويجشأمنوهناك،البلتدةمستقلا،يبرزانعنالسديميةانسانعجزكانهناومن.كلهاومحرملأته

الخبزتخمةمناحم!ماتنفسيعسراو،القنرتينقدميهباصابعيداهوهو.عبدااوسيداكونانامافهو.لهكاندادألاخرينيعاملو.ن

معوضاشيءكلييتلع"لنبىالجوفهذا،معدتهفي..والسمنواللحمكللان.القيمتسلسلولميس،القوىتسلسلمندرجةفييقعدائما

كامل.انسانفيععناولوت.الاليسعجماءقوةهيانماالهرميالمجتمعهذافتلفيقيمة

بالله!الاقوةولاحوللا!الزمانهكذاالمحاورةوتنتهي./ضعفءـوومن،منهافوىهومنإوجدانبدلا،الانسانهدالمثل

وغثيان!ضدهمانا:الجديدالثورياعماقفيصماءصخةو.فجمعيكنسبهاحريةكلفان،الشكلوبهفا.الوقهلماعبد!لونه،لمابهـافكان

.احتناثفييتدافعزخمفضلا،منهاقوىهومنجبروتتلقاءيفقرها،دونههومنءاىسيطرنهفي

تودأوء:.دما.والاشياءبالناسمشغول،ضيق،البيتفي،والمكانا!ب،الاستسلامحريةأوالطغيانحريةسواء،الحريةهذهتلانعن

الثوربم!يشخمى،الليلفيوالانفاسوالبطونوالالسنةالاقدامحر!عندنقلصهاإوالعجماءالقوةتضخمدرجةيصاحبمزيفشعورهو

الىالسحبت،ماتتوالمراوبة،الانوحدءانه.الظلامفيالمراهقامكافي-تهتتفتحانسانيعانيهاالتيالحريةتلكهي.وليست.صاحبها

تتههنا،ءايهيعثرانإشتطيعلننفسهوالله،الكوناطراف.ذاتهعينفيكراتوتمنحه،الحقيقة

ولهاثا،بهيميةحثرجةولكن.السوادفيكلهامونةوحواسه،الغطاء،بوجودءالاحساسيختلسانماوالمعبدالسيدعلاقةفيالانسانأن

لابيهزاويةوفيهالضيق"نكانمن،هناكمن..اليهيتعالى،مسعورالاافى،المستترةالشاذةالفعاليةمنمجالاتضمن،حريةويسرفى

..الكبرفيالمتدرجةالاجسادهذهمنحثريتسعلنالمكانان.وامه.،كذلكجبانالغاءوهو.الاخروجودتلغيعنمماالاتتكونانتستطيع

..الد!اابةزبةوالبنونالمالولكن.جديدلاخيتسعلنعلىتشهد.النفاقبسااوكعليهيلتفبل،صا!موضوءيوا!لا

.ويتحركالغطاء.سوادمنر(سهويرفع،الزاويةمنالمعركةزهـهـأوقدؤىيلتقيانانسانينكليتبادلهاالمتيالمترادفةالكلماتمنكمياتذلك

...الشارعذبالةاوالقمرنورتحتلحمثمةويلمع،قربهماحجرواظهاروالتقربالزلفىالفاظمنسلسلةانها،لوجهوجهامئاسبة

:بالارتجافويبدا،ذاتهعلىويتكور،اسنانهوتصطك،اختهساقانهايبعهاوما.اولادهواولاداولادهوصحةوراحهالاخرصحةعلىالحرص

حركتهتهد(وعندما..لاهثاومتكورامرتجفايظلولكنه!حرام..حرامثم،حقغبراوحقعن،الاخروتعظيموالتبجيلالحمدالثاظمن

القمروجمود،اللحمولمعة،الابشخيرثروه،الغطاءتحتالسريةعلىطرفكليتعرفسبيلانفي،بين"ماالخبيثةالمناورةتلكمبالئرة

فد،المبيتضد،ضرهمانه:اخربحلم.ببدا..الباردالافقكبدفيافتراقي.اخرالتقاءثماؤتراقليعصل،الاخرفيحلتوكوارثمصائب

-94الصفحةعلىالتتمة-يعيعندماواتفاق.الامهمناكرالاخرآلامانمنالواحديتاكدعندعا
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-الضدية.علاقةضمنمبلنياي!ددنفسهفيكألعدلمطةلكنلال!دكشينا،بملنكوأمإلمشمولبطلال!صهلمعافحهصرص!تتمة سابعهل!والجرءهدالرر3،م!هجرءلحعىوكلما.ا

طر!لطكيدمحاولةانها.وجوديااواخلاقياتقييمالسست،

حمهحيحييى!حر
لناتنينكماوهو.الثوريالمراهقوعيهوهناوالطرف.احرضد

اللاشخصي،!لكلهناباعتبارها،السديمية!ي،ذاتهيؤءدعندماانه..العالمسيغير.انه...ضدالالهةالجاسوسضد،؟لاستاذ

وكل.مناضلتهيستطيعكيما،مالامحهلهمشخص!يءويرض،ويغفو..جاثماهامدا/لضيقالمكانفيشيكلويظل!حر..حر

كله.وغموضهالعالمسوادمعهيحملانماالسديميةهذهلهتمرزوحه--.-..

....كألاطمالهداهميالمراهقالثوري

لمجبروتها.حدلاكسلطةالثوريو!طتلقاءيقوموهوافيا!لدةالمساطعةللشمسفملكالنهاروما.الليانيوتتكرر

وتظهر.رايناكما،عا"للتهفي،اللطةهذه!ماتتثخصواولالقديمةالمدينة،ذاتهاعلىالمدينةتلتفالقعروفي،شيءكل.نكشف

وهي.القسميةمنبهالةمغلفة،غريزيةعلاقاتمجرد،!لثوريالمائلة.دوابوروثوحرارة،وترابغباروالارض.حلزونيةدهاليزفي،الترابية

،السلوكفيتكرار،نها.الضجرعلى،نفسهفيمايبعث،اقسىعن،العينان.وتبحثالاتجاهاتكلفيفدب،الازياءمختلطة،وكائنات

د؟ئم،عليهمفروضحضوروهي.عليهثيروالطوالفعلو(لحر!الناعةصراخانغير..السودالجلاب!يبتحت.منتنسرقطريلحملمحة

هاتهحولهمنويقشع،سريتهءنكلألنكليجردحضور.وصارخالبلديةوالكلمات،ابحوحةاالغليظة(لاصواتبتلك،ا!بضلألعكلعلى

الاخرين.علىمايحرمونهكلبينهمالمائلةافرادويباثل.الذاتيةتنقل،الحديديةالحنماجرمنالاف،المذياع.اجهؤة..السقيمة

ويحس.بعضابعضهمنلقا،وتفاهتهمواقذ(رهمبرمباذلهمويخرجونمعاليهينسربالثلوسل..والنومالموتوايقام!،والنعيقالزعيق

يتحررعندما،(لانسعانيالسلوكح!قهبينالتناقضىبمدىاراهقاشاردةنقطةوهوء"حولهالمزدحمالغباريلعالمم5فضاءمنيغبه،نفسكل

وسنوانجنذالاولكراراسخافةالاهوملشى..البيتفيالمراقبةعينكلنالاستمارتشضم،بالبطولةتح!لم،المرأةتطلب،الناستسب،فيه

لمراقعة1من،لهانهالةلادونتحت..الخارجفيالرز.شةالقمماصطناع....

"ء...عنوتبحت..الصداكةتحتقر،،لفارغةالجيبوتتحسس،والخونة

والنقد.وألموازنة.وسطحيوغباريوقذرلامعغير،ههناموجودغيرشيءكلعن،المجهول

انسانلايبالنسبةثوريةمرحلةهيالمراهقةمرحلةات"!اقعوفيشباسنمافياخرىثوريةلكلجنريةكقاعدةالمراهقةثوريةتنبثقهكذا

وافر؟دهالبيتجدرانضمنالفعاليةهذهتمارسبانلاأكأ!طوهيالرصىانهاسوى،مامشروعلديهاليس،قاعدةوهي.العربي

تبلغحتى..والمجتمعوالمدرسة،الشارعالىتنعداهابل،كبشربمووودينطموحهو،فيهالوحيدألايجابيوالانجاه.والاحتقاروالتقزز

وطموج،وتهيبواحتقار،وءقينشكمن.قيمهبكلالمي!فيزءقيالعالمهومااما.اخرمخططوايجادمخططم!حونحو،العالمتغييرنحو

.الغريزيوالحبالاملءنخياليحلميفيضاوعاطفطتناملةسوىا!كانيةليسذاتهوهو.شيءفييعنيهلافانه،المخططهذا

منالطفلاكتسبهاحيويةمحلةإلىلالربعالثوريةهذهانبيروتتاءل،السديميةنجتهيواتتصطدمانقبلتحديدهايمكنلا،مجردة

وهيجاناتانفعالاتمنيبعهاوماالبتيهالدظيفةظهورو!رالمراهقة.و؟لاضطرابالمفاجأةبعنصرمليئةواقعيةتجربةضمنمعها

الجنسيس!ةالثوريةتشممل،ث!يءكلقبلوجوديةثفرية(نها.نفسيةالثوريان.المستالبلافقالىوجودهتلقيالتيهيالامكانيةوهذه

خلقازمةيعاني،فالمراهق.!طصدووواد!لاتقفولكنها،وغيرهاماضييشحنهووانما.بهخاصماض!جمرورا،5لايشحقالمراهق

بنظرهموجودنجبركائنحقه"ةفيوهو.الخاصتعورهحسبوجوده،مرهقمحلهكذاقالزمان.ارادتهدونيتليسىماض،كلهاالسدي!مية

عاتقعلىتقعمسؤول!خهفان،وجوداثمةيملككانواذا.الشخصيماهو،والحاضر.حريةبدونامهعاشتهالذيكلهالاسودالازلانه

دملكيكنلممرحلةفيخارجمن(ياء؟كسعتهالتيهيلانهاالمسديمية.-3
.....الوحسيهوالمقاومةالضجر"بعادبكلمثقلةكذلكولكنلا،هاربةلحظةالا

الطفولة.في،لامكانيافهوعبماومقاومةايةف!يهااث!بهاةفمجردوهو،اور!لالىالثورييرتميانالااذنيبقةلمم

يثوروهو.حولهوفيمنةيه،(لمؤفالوجودهذاضديثورفهوولانه،بلوغهلصعوبةيبدووهو.بعديوجدلمشيء،بالسراب

،تنئىمجردةامكانيةمجردزالفما.الخهـاصوجودهبعديوجدلملافهكذ!فالثوري.مطلقى!هـابديدو،؟ش!مرارذاتهاتتجاوزلحظات

وهذا.ومسؤوليتهاملامحهالهامشخصةامكالياتضمنالتحققالىنفسهوهو.اررقبلوعدم،ا"ضيروم،لهمالانهايةعدمينبينميعلتى

المراهقعندالالساسيةالعوريةحركة،ذاتهحدفيهو،النزوع!نوان،ررمداطارايضمنيخولبمانه.الاطلاقعلىشيئاليس

الاشمرارلايعنيوالخلق.خالقةقدرةيملكانماالشحققنحواتجاهكللانأ!4.وا!ادهمرا!4يجب!ابثثب،السديميةقبلمنمصنفا

هذامقاومةمنلابدكانهناومن.السابقالموجودابخطءاتجاهفيانه.الا!لرقءلى2مدنبئالش،الشاملةالمجردةلامكانيتهبالنسبة

.المندعومض!نه،الجديدالشكلوادخال.اطارهوتحطيمالاستوارلانه،لهملامحلاتكونولكنه.التؤننحوبهتنزعالتيالارادةهذء

آلاالانلاييررهاامكانياتكله،المستقبلميوجودعلىينطويفالمراهق

انتغنشفقثلالحريةهي/لامكانيةوهذه.مطلقةمجردةكأ!كانيةوجررهسع!8

يتاملانيستطيعمسؤمعلاوتلةعاحاجتهالةبايةلمئ!ممقبللممت!نتط!تنمفوشه4والشثرللطماعة!ذ!
..............04مطابع المراهقوجوديكسبالذيهو،فيهوالتامل،

9292؟تلفون
التبمالحريةهذهومحلموقات،عقعهاومراقبةكلعنبمعزلوهيصهي
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نفوذمنيتبمهوماالمالهو"والعبدالسيد"ءلسديميةالعلافةلمصيغةاداهقانالنفسعلماءو-سى.مايومامتقيلهفاكفيشنتحرك

طبيعيةوسائلثمةليس،العربيةالسديميةوفي.وسياسيانجنماعي.مقتضياتهمعالتلا؟مكلليوباق،الواقعمهمديكبيرأنقصايعاني

الطغيانفيالعلافاتنظامننبعكلهاانها.الماديةالقوةعلىللحصولفيالمراهقكانبينما.السديميةغيراخروا!عالايفصدونبالطبعوهم

الذيالهرميالمجتمعوضعمندواهيستمدطغيانوهو.والاخضاععجزوان،المختلفةمعطيا.نهاعلىوثورة،السديميةعنانفصالاحقيقنه

صافيالزعيماو،العشيرةكلوالرئيى،،لعائلةفيالابيمنلهلايريماانه.مبدئياالواقعهظيرفضلانهمهو،وا!عهامع،لتلا؟معن

مننظامهاستقطبقيات.نؤرفوكلهاالظئفةديالشيخاو،والمدينةيريدماذالايدركيمازالوان،صنعهمنليىوجودعننسحةيكونان

لكيافهاتعطيولكاد،القدسعةببرفعنفسهافحيط،رجعيةسياديةوظيفة.ذاكالخاصجودهميد،حقاهويكونان

ذاتها.الدينيةبالعقيدةاشنهعقيدةفصبححتى،والخلودالديمومةصفةيصاحبها،هذاالمو!توجودهعليهاينطويالنيالمجردةوالامكانية

ابخمعة،السديميةلهرمالثلاتالرؤوسهيوالمالوالمستعمرالافهةاناتالمطلقةلحريتهرمزءالمرأةكلنتولنلك.جماليىطفيايقاع

ا!ل!ثخمياسروتهو،الطغيانهو،المطلقالمسيدهوواحدرأسفيماترنابعد،مباث!ركجنس،فالمراة.المستفبلكلتحقيقهايتترف

الميتافيزيقية،وعقائد!االيوميةواوضاعهاالسديميةذاتيةيحكمارزيالسعادةممكناتكلعلىتنطويفانهاكرمزولكنها.المراهقتصورعن

الا!همكانحلتالتيوهي.النسخافرال!ابينالمخنلفةوعلالمحافهانه05والشاعرالفنانباسلوباليهاالشوقيعانيوهو."ليهبالنسنة

وسيادته.قدسيتهاليهاونقلت.الاصيلالقديمالدينيومظهر.والوافعالجسدمسلوبكانسان،المفقودةلش!وتهفيهايرى

وطقوسهاصراعهاوان،الاشياءفيلهايتمثلالسديميةمعبودانكما،لايعبر،المرأةتجاهالمراهقسلوكبهيتبدىالذيوالتعففالطهر

الاتانها.صنعهامنكانتوليتها.بلاشياءلتنتهيالاشياءمنتبدأالعمليةمعللتكيفبالخيبةالئ!عورعن،الجنسيالنفىعلميريد

وقدرته.،قوتهذاتلهاان.ءلاجنبيمعانتترفيهوادوات،ومستعملات.وهيشءكلفيالمراهقينشدماالتيللبراءةيرمزانهبل،الجنسية

هذالهاتبقىان،نفسهاوتجفيف،السديميةانانيةامتصاصعلىالثوريوعىكلما،جوهرهاويتضح،معانيهاستعمقالتيالبراءة

والعذودية.الهجنةمنعامالفخلالالنسخثروظالثورييستكملعندماالئوريةألاخلافيةكلاساسانها.فضيته

التي،الوحشيةاللاشخصبيةألمملقاتهذهتلقاءالمراهقوالثوركي0اصيلكثوريوجوده

علىفينكفىء،مطلقةخيبةشبهتنتابه،باستمرارالبكروعيه.فهاجمبوجودهالفوزيتمنىكما،بجسدهالفوزيتمنىفالمراهقهداومع

الى،المسروقالبشفيالى،الهدامةالفرديةالىمنحرفشبه،ذا.نهانتتغلبحريتهعلى،كنرعيانيهد!،حقيقتهفي،وجس!ده"،الخاص

موت،بالموتحلمألى،البطولةحلمهناويتحول..لأفعوانيالحقد.الجميلوالحسبالارضتربطهكقاعدةعليهتحوزوان،عقبتهغلى

.الحياةاي!اتعطهلمقيمةلهيعطي،رائعغريبكيانهالهاكذلكفانها،مسنقبلهفيلحريتهرمزهيكماوالمراة

علىلايبعت،الثب.الثورييتأملهالني،الخمىالموتهذاانالمرأةانغير.ايجابياواقمياوتأثيرافعاليةتلقاءهيمارسالديءلمالبى

تاات.المهالثوربمااحبماكعيرهبل.التعاسةاوالالماوالخو!اكعرالعربيوالمراهق.بشيءالسديميةلعالملاتمت،يتمناها"لتي

الموتيطلبكلنه.معينلسببلا،يموتانيريدوهو.خائبنضانيعنوهلمتخلفة،بالحجابإكفنةاالمرأةهي،الديميةواقعمنمايحتقر

انهلهيبدوالمصيرهذامثلانحتى.الثورةلذاتهايطلبكما،لذاتهمفاهيمه،وخلف"لبيتورا?سترةوالمختجزة،والثورةالوءيعالم

تفوقكذلكوهو.ماتفوقالهيحقق،ايجابيهدفانه،جديدةبطولةيلبثفماولهذا.عليهافادرةغيرثوريةبمثاليةيطالبهاانه.ابحرام

مجهولة.منافسةميد.نفي،مبهمملساةالمراهقالثورييحياعنمص،الملذةبائعاتالىينحرفحى

بارجاعهاالمراهقينعندالانتحارحوادثكئرةالنفسعلماءعللولقدالحرامفياجتماعيةقاعدةيحطمجهةمنفهو.البربم!ءالطاهرالمجمال

وتدفعه،الصغيرالشل!عادةيملكهاالتيالاسيانةالعاطفيةالطبيعةالىمثلمجردمنيحولهاانيتمكنلمالتيالمراةيهيناخرىجهةومن

عنممادحنلنايتراءىبينما.حياتهعلىالقضاءالىرويةبدون.والحقيقةالارضعالمالى.خيالهفياعلى

لبنيةمؤلسسةصيغةبالموتالحلمان،المثوريلألعربيالمراهقنعالحللخيبةبدءوهي.المحترقالتنسفي،لىترمزالبغايا.معاشرةان

حيبةاثرتحمثشاذةحادثةاو،انحرافظاهرةوليست،وجودهالواقعبمتاعةحريتهارادةاصطدمتكلمااثورييعانيهااخدالتبم

فييعنيرمزوهو.الحريةفيالمطلقلطلبطشاوبم!رمزانها.عاطفية،السديميةبحرانميالرتعبمصيرهمنيحطمانحاولوكلما.الصلد

يعنيولا.ال!ديميةوجودورفض،اليوميةالدياةاحتقار،ذاتهالوقت.خاصابطولياايقاعالذاتهويؤكد

الثورىهذالان.السديميةمقتضياتمعءلانسجاممنماخيبةايةيكتشفحتىلايلبتدانه.اثراافظعخيبةتتبعها،المرأةفيوخيبته

السديميةوافعضدعيانيةفعاليةاية،الحقيقةفي،يمارسلماليافعتوجد،المغلقينالناسجانبفالى.ال!ديميةفيالماديالتعاملنظام

اهدافبدون،مجردةامكانية،للمطلقتشوقهفيمازالوهو.الميانيدي!ةفيكبهـاومكانيانفسياحيزاتث!نى،وادواتالات،افسيا?ادية

فعلا.مشخصةيبدأوانه،مقلوبالقيمسلمانكذلكمايكتشفوسرعان.السديمية

كذلكالن!ركطحلمعليهسيكونعمامصغرةصورةهو،المراهقوموتمشغولونوالناس.الانسانومبدعهاخالقهاالىالجماداتهذهمن

(1).البطورتهبالموتكلملامحهمتلاشىهدهالاستعمالصيغةووراء،الاشياءهذهباستممال

صدربتمتااتلرمشقيصيرونانهمابما،ذاتهامستمملاتهمطبيعةالىويتحولون،الانسانية

نادونصرالمعلالعربىالثوريتحليلمنالحدهنطعندنقف(1)وتجانس،الملامحفيوتشابه،واحدوجودبم!.نعالللها،اخرىاشياءابى

الاعلىالكتابفيوذلكاخرىصيغلمتليهفانهطبمالموضوع1ينتهي.التقييمفي

.للادابوشكرا.قريباسينثرالذيمنفذاكبرفان.السياسةمفاهيمكذلكتتصلالماليالنظاموبهذا
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يهغةإ":؟:..:؟":ةة":::..:::.::بر:..:::-::..؟:..:::"::ني:::..:::":ةة..ةة:"ة::"::ة":إ:.::ة:..ة::ني.::-:::..:نرة":::":نر:؟-ةةلإ..ة::..ةةة":::..:::..:ة:-لإة:"ةة::ة..:::..::::ةتة:..:نربانالكليطالبو،كدلكوسطاشخصيةيفترضالمقاييسهذهنعميم

نر!؟:!أزمةويعاني،الخاصةامكانيالهيرواجهانمنعوضاوالفرد.يتقمص!ا

نر:.:أء..صءصء.كل،الولط"لادكاركليتقبلبانالامانالىالقلقمنيفرفانه،وجود

إ."ةشخابننعغشغلور!"انهكما،جهةمنير-لاحوبهدا،الهممنالمداولةوالمفاهيمالعواطف

نرمءنر.برذاتوليىالخاصةذاتهيكونانوهوكبرىمسؤوليةعبءمنيتخلص

أبز.:نر،ةأ06الكل

:إة.-..:!أالاىبصمدهنعنالذيالسديميةبوجود(الهم)هذأعلادةهيفما
!إةلحتنقهووجو،معهى:!.

القلقيآكلها،وعيون(نرترالسوادوجوددنايحمدانالمصطلسريدهذاكلهيدجرانالواضحمن

نر!اربةتةةشز،زظزات!ة!ويستعرون،الفرديةشخصيتهمعنيتخلونالذين،الناسمنالاعطم

تنسحقوخةلوةل.أبرةاةأإهؤلاءوهم،ومستوياتهفروعهكلفيتراثهاويتبنون،الجماعةشخصية

تحترق،تبغف!ةولفا.نر.وهولهمميتاميزيقيعمأإلاوبالتالي،بهمخاصةوجودية-فجربةلاالذين

ة.:نر*..ةأكركيجارداليهاشاركانماالىكذلكيشنندانماالرائعالتحليلهنافي
إ::أصوضاءفيتعرو،صوفساء؟؟نرنر

نر:.:شالاشياء،بغفوتها،وتغط!:.:أكتابهفيفالجاندلكبينكما)3"ءا!(الخاصمصطلعه!ي

أش؟نرنةدرمن،ينمظى،كساةةأأالوسطالذينالافراديصنفانالابهذاكيجاردكيركذلكقصدوما.عنه

إ:.ة:الاضواءيخةتةاف،وفراغة.أالاوليةلحاجايهمبالنسبةيقلقهمماالااللهم،شاملاشكالاييملكونلا

نر:.فيجائعةترقص،ونصال؟:.بزا!احرفكانهمالمحياةفياناس.يوجد"ةمذكرا.لهنجيكركيجاردفالخى

نر:.:أ،الههمجعلوحمقاإشلاءإلعانتسكعلم؟.أيودفو!هولاءامثالار.)1("العبارةعلىدهاتأثيرلاالخ!بفينداء

إير.:نرتحترق،تبغولةهلم.؟:!.الحريةعقبةالوافعكل

::.:نر،فيشكلانهاتبدوكانتوان،هنانعنيهاالثيالسديميةهذهانغير

بز؟.:،تنطلق،ف!صوتفرنر؟إيميشالتيالغربيةالحضارةلان،هيمجريعرفهلا(الهم)منخاص

نر:.القزجاجي،والوهم،ةةوهو.عنهتختلفذلكمعانهاالا،التجربةهن!فتللهتفمملمفيها

:.:لجتهبزأخراوألحلم،بز،.العربيةالتجربةخصوصيةتاملعنمماجيدالناينمواختلاف

،:.:،تصطفق،فراشانهارأ؟.(....
...!.ة(منيوعايمارسالهم)والسديميهمنإةلاانصحيح.مجردء

نر؟فيبمضاءأجنحة"تساقط؟ني.:.
إ.نر:-ى!!الوجوديانالا،عنهينفصلانيحاولالنىالعردتلقاءالمستبدالطغيان

؟:.:؟،،نربز

فينر:تر!فنخزيا،الزئبقرنفةا؟أهعزلتهفييحققهاالثيبحريتهلالتقاء5حدعندمحاولتهتنتهيالهيدجري

.:والاصان،الو-رةرردح"!السديميةقبضةمنبلانفلاتيكنفيلافهوالعربيالثو!يواما.السلنية

:ة.نر:ظةافيةتنرةحرج،رأس،:.بر!بل،فحسبالفرديةاعماقهفيلشىاياهامناضلا،ضدماينقلببل

::.نةةزبسحرة،ومحنةأأنر.ترانهارغم،العربيةالثوريةلان،بهاـلمحيطةالاخرىالذواتاعماقفي

ترنر.حتش"وهجوقيبرج؟نرفرديتهانسانكليكونلانالتحريضىطابعتحملانهاالا،فردية

::.:الوانمن،خيطودلوىفي:؟
نر.نرة..-..،.-!افةلم:..:يكونانالاشرطولا،المشروعالعربيلشرطيخضعاناي،الحقيقية

::.::لحعرولب!و%نر..:

::.:*:.:؟،(الهم)منخاصشكلهياذنالعربيةفالسد.بمية.الثوريالعربي

ةإ:بةنرأتنةتنقووجوه،مقهىنر!في،عنهتختلفذلكمعولكنها.الوجوديةجذورهافيمعهتلتقيلانها

!بز."بارةت،تسقةروحروأةأإةتجاههاتنبثةنلحظةكلفي،للهدمنفسهاهيمعرضةالسديمهكأإةون

!:.:!الور.تيمضغها،وجفونة.؟!كونوفي.المتخثرتكنلهاوتبعثرصميمهاالىفتنتقل،اصيلةلورية

:.:دماعبغير،الالحانجيفنرأ!ورة!كونانالىواقرب،طفارهاكل!اافظعالسديميةهذه

ةأ:"ةصسراءمتكدسه،تهوى.؟.:لم

؟:.:)..،بزنر:ص((الهم)كانواذا.سنرىكماالانسانيةعناصرهاجميعفقدتمادية
،؟.:مولولهالطسوصوج،..!

بر..:نرصغاءاسوار،والفكرنة؟إأللعرببالنسبةفانه،لملانسانبالنسبةاللامشروعللوجودمطلقةصيذة

،إ.نرأمنطبقظلام،والموت!!ماديةرغموعكذا.لملثوريةالمقاومالقوميالوجودسوالبجميعيتحمل

.نرنرمكةشاربكلةتموء،والريح،صبنعمنانهاعلىالثوريقبلمناليهاوينظر،تتزمنفانهاالسديمية

نر؟..نرالزئعىكهفلا!:.:!

إ:.لإ؟..-!:.:ترالمحددةالخصائمىدوالماضيهذابل،الانسانيالماضيلتى،الماضي

(:بة::منحار)*(لا،:.::

،بز.:نر.نرصئعمنانهاالذاني.القوميةأريخهاخلالممينةلامةكاناللبى

:إالصوفيهياسطع!بدحمص:نجصنعمايابعونالمذينفهم،الحاضرونالهمواما.الماضين(الهم)

!،،أالحافرولكن،الحاضرفييحيون،ثواتهمعنمخلوعونانهم.لهم

نرنر.نرأدلطبعالمعمة"ريفيةابيات"جموعةمن*(إ!"نج-28الصفحةعلىالتتمة-

::ء:؟:":يرة؟:نر:-:::!!:::؟ت::.ة:::-:ة:-:::-:::-:نر:ت:ة:":في:.::نر:ب:ة:-:::-:نر:ت:؟:"؟نر:-:::-:::!.:::-:؟:-:::-:نر:-:نر:ء:؟:..:نر:ص.:::نر:بز:-.شتر:.يرج::":..:::-ثر"خةأةةنر:-:::خ.:ة(8).كلاولوو*:3+ولعه3ولحع*وو!!ك!3ي!8دحهثةحم.ةل794
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!!وإبس !قم!عمدطهلوسف--! !1-ص صس!---

؟أاووعند.هداالتضيةكلانتهتو!لالا،حريتهفيهايمتلكانالانساناستطاعمرةمنما

لحررقصطرحفضل،الحمارالتساوللهذاوكانمتوىءلىوالإشعلعالعطاءافقالىيرتفعانواستطاع

اوجودمسحتوىاعلى،الاصيلةالانسانيةابعادهابكلانعربي.الانسانيةالحضارة

انعربي.ورؤكد،الافسانلدىالحريةتاريخيؤكدهاحقيقة!!ذه

حريتهانالجديدوعيهتفتحءعيدركالعربيوبدلألارتباطذلكوهي،اهميهلاتقلاخرىحقيقةجانبهاالى

تجاوزولكنها،الابدوالىمرةيمتلكناجزاشيعاليستالحريةمابينالقدئم-اقعبيرصحان-والدموياحارا

الموقفخلقعلىدائمةقدرةانها..للواقعمستمر.الزاخرالطوللالحريةتاريخعبروالنض.،ل

ا.صه..باهربطولىحدثفيتجاوزهثماومنوامتلاكهالتاريخذلكركيزتيتتسكلانالذتانالحقيقتانوهازان

مضن،ماهوبقدرأنسانكماصراعا،دائمصراعامامابدأ.وكلمضمولهالتاريخهداجوهرايضا.رؤلطانالاساسينين.

كلفي،لحنطةكلفىرصيتهيمتاكانمحراجهييتصرركيالهالمشوىهذادلىيوصمايرتفعاناستطاعالذيوأ.حربي

!حدثكلفي،موقفالانسانيللركبمنيرا،بقوهمشعلهيرفعانوأستطاع

عنينقطعلمالاولالعربيانأيضاادرككلهولهذالاي!رنقد،العربىهذا،دربةمناوحسعبةورفدلمةءراحل

حريته،امتلاكعنفيهاانقطعالتياللحظةمنذالاالاشعاعولكنطالساحالىبنفسهقذفعندماالحقيقتينهانينرعى

المشعل.وانطفأ-الرالهوسقطت-كبلفق!رنحدهاكان،نضالىفيانغماسايزدأدماكانبفدرلنهلوكدامز

العربيةقدرالثانيةللمرةالنضالاصبحأنوكان.5قدرهوالذيالنضالهذاالىالابديلىانشدادهحصصر

الحرية،لقضيةالطرحهذليحملانالطبيعيمنوكان.حريتهامثدكعلىوبقدرتهبقوتهيحسكأنرنجالتلي

الراهن،العربيبألوجودالمساسن5الدرجةهذءوعلىدانانمما.،للانسانيةالعربيماقدمهانالىؤكدو!ن

ارعربى!4!حركا!زيالوا!ع!ةطر!ا،م!سمور4في،حريتهالعربيفيهاامتلكالتيالباهرةأللحظاتنتنك.نمر

ومواصفانه.العربيالوجودمكتنفلتولكل،المعاصرالمجالاتتلكيستن!رفوأن،ذاتهيجاوزاناحمنطاخ!ا

عنالغرابهكلغريبةالعربيالوافعمن!حكلاتنكئولمهـللنهاية1دييمخلكوان،البطولىالحسىمن413هـ-.ش

ا!الم.هذافيللان!انرو!وت.والتوهجالخلقعلىفرات

والمدالةباليةألاجتماعيةوالقيممجزأالعربيفسالواقعالانسلبطبعثهقضيةيعيصبد%الذيالمعاصروأدعرركط

.هـقودةقضيةارتباطالبدءمنزارركقد،الحضاريوتجدده

نأالممكنمنيكنلم،الثلاثالركائزهذهمثلوعلىالذيوالشيء.لحررهبقضيةوتيقاارتباطاوتجددهبصثه

العربيوحرية،ونامايجابيمتكاملعربيوجوديقومهوضهايخوانالعرجمطعلىكانالتيالتجاربتوكدهكانت

!.بتورةشوهاءتظلانالالايمكنبالتاليأقتربتكلما،تعمقالديهالحريةقضي!ةأزدادتكلماان9.

مستمروكتجلوز،التكاملالىيهدفكنمواحريةاولكن.والحسحبحةالعميقةالانانيةجذورمامنالبعثقفية

الكرللواقعالرفضالىزؤديانالواضحمنكان.لنراقعالوجه،ا،جنبيءنالعربيةالارخرنحريركانولقد

لا!اخررواقالىبالتاليتؤديوان،للمتفسخالعربيأستطاعالذيالوقترمنذ،نعسهالعربىتحررلقخ!هيةالاول

.للثورةالى.مبالاضواءمناجزاءبعضفيالاستقلالعلىالعربي!"يحصلان

الجيل"الرفضجيل)1يقفأنالممكنمنكانولقدصميميهوجوههااشدعنتتكنضفالقضيةبدأت.ارضه

الخط!وةهذهعند،الفاسدالواقعمنيديهنفضالذي.وعمقما

والتى،العامةالقضيةمجالفيامامألىخطوةهيالتيقرونتسحقه،الانحطاطفترةعاشالذيفالعربي

للحرية،وسلبيةناقصةممارسة،نفسهالوقتفيهيتحررهقضيةبانرؤمنأنالبدهيمنكان،العبوديةمن

ذاته!الجيلالىبالنسبةعلىالحصولوان،الاجنببى!لردفي.لتركزأنماثملهار

يدخلاخرشيءأنهاو،وتدفقهاألاحداثخصوبةولكنماحدثولكن!ومنتهاهاالمعركة،تغاهوانما.ألا!ستقلال

جي!ل"جعلالذيهو،وتميزهالعربينفسيةصميممىكانتالعربىخاضهاالتىألاستقلالمعركةحرارذانهو

ناعليهكانالذي"لثورة1جيل"هونفسه"الرفضطويلةفترةتغلفبقيتالتيلقنور1تللثتصهركي17!ية

حلةألى-حساسيةواشدهاالقضيةمراحلاحعميعيشألوجوديةتطلعاتهو،ك!يلالا*وحدسهالعببإ"العربىمتصاعر

طوح!ةلسنواتللعربيبالنسبةالسيرخطستحددالتيدلك،وعمقبمرارةيتساءلان،ب!البدورنفكانالعميقة

الىودفعهاالاهدافبلورةءرحلةهيتلك-المستقبلفي.؟ةحقاحرهوهل.استفلالذيالعربى
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:ة:ت:بز:يرنر:-نرنر:ت:ترت:قيب:ةتنب،"،ض..:ة..::..ة::.::شبر:ش:::ة:ت:بز:..:بز:::::ص.ة:-ت!::..بة..بة:..:.:بز.؟ة...::؟..:ة."!.:..ا..::..تر.:::....."..!بذلكالقفبةودقع.العربيالبوريالدموجةفمة

.نر.:...الامامالىبعيدداشواول

تريزإببجبضإجير...ةةأدر-تحدور*الهد.فانكمطلصالحريةحلن!الىوهكذا؟

ل!المىالاساسيهلهاهداالعربيالوجودالىبرر!اوبدلك

.ومحوأهمصمولهالعربيالنضالتهبانءليهاكان

والاشتراكيةالوحدد:الاخران

.:ازالةمناعمقشيئاتصيالاولىللمرذالوحدذوكانسا

:"(احنالوقلبفيبافتصلمزروعهزأئعةسياسيةحدود

،ال-!زقنفصهمنالعربيالكيانخلاصتعنيكانت..العربي

!.أمنبجسى."الاسودالنهر...أانحممهار!ليةاترستكاملاواحداكيحاناالعالماًلىوبروزها

فيفي،،الكبرىمدينتناقابفىننرشبز.فعلجينوخلق

مء.!أهـ-خوىتحقيقمناكثرشيئاتعنيكانتوألاشنراكية

إبز؟ءـ"ا-دلهر!.ترالىتهدفكانت،اذالعربيلللأنسطنالعيشةمنادلى

،:يتأودلمتزجنعبان،؟اكيلنجتورفسيهاتتعلغلالتيالحالحةالغنيةالتربةخلق

جةنر..ممردبالزيت،ختسمل؟نرينموانالكيانهذافيهايسشطيعوالتي،المتناملالعربي

!..،للاصوتلا!نر.غنيةجديدذاشياءللالسانيهويقدم،ويخمرويزهو

:ة،.للاا!،:.نر،جهةصن5التجزئةلواقعكتجاوزالوحدذكانتولقد

وجهه:ىوحموخ-أتر،اخرىجثةمشوالفادأظملواقعكتجماوزوالاشتراكية

ةنرة.تعرىالشمسىمرأىوعلى!!وخحسبساجديدامجالاالعربيلدىالحريةتهبانالما

نر:..،يعبدجسدا،نر.فيجالعرجمطالنضالتهبالتءنهممايعنيوهذا،خلالهمنللشحقق

:.-:نرإبز.ذيدلجدايةرلمواىالقوسعةتقطبيلذيدلجدا15محتونفسه

:نرالريحميهتحعالررحسبمن،:.:جمنسياسيةبقيادةيلتقيانالثورةفجيلتهيأولقد

بئ!صوحوث؟إةوةجماررة،قويادعماالالتظءهزاوكان،المستوىنفس

بة،وبددشطيهفىصلىقب،دذاناذ،بأكملهاالبعثولقضيةالبورذلمرحا"دبيرذ

.-..!جةهذاواول،تقدلمهتستطصعمماألكثرتملككهذهسماسة
ا.!اربدطلاصمصهلى---ء"

جةةجن).التجارب..الكتير

أسودنهر..الا!رانجترصانتمتطيعالواعيةالسياسيةفالقيلدنة

!إ؟المعملكدخانيتلوىةإبزقلبالىالمناسبةاللحظةوفيبالعربيلندفعبمهارد

تر؟:نر..المهملللزلت،الماءعب"نر؟لللارتفاعوتدفعهتئتهـرهغنيةجرفيقابالى..المعركة

ترتر!-.في:::برجولة.سؤولياتهيحملأنوالى،القضيةمستوىالى

لم:..تجألادردمدينتنانعرمنإ.ترأانأذ،للعرجمبماكسباحتماستكونوالننيجة..تجاعة

أيز؟،فيمشرد!ثلصاومضيز..نرالخجربةخلالمنالحارالالتقلعذلك،بالمربيالعربيالتقاء

!ةتجتخجلملوثةالقاع":.فسكسعبا،وسيكونألعربيالكيانوحدذابداسيكرس

!نجالاجردلوجهكاوالختأ:بة.؟اخمرسوا،القضيةعبروالنمو،ألداتعنالكشف!جال

!"،؟أتر.يةللحروالامتلاك،بالنضال

!!ديدانمباءةوالش!إ!كيالللاالىيبتهلانلايمشطيعاليومفالعرجمطرلذلك

!!وتردديخهاتشبذل؟تر.،املهكلهيالتجاربفهذه"التجاربفيلايدخل""

إة!الريانالوحلأغنية!يز"وسش،المريرالدأميالحمحراعخلالمن،فقظخلالهامن

أبةج"...الاسودوراو!د،لالموتفيبزالعرجم!سيكتشف،الالمجمةوالتجاربالتضحياتخلال

؟ء..تربزبزالتجاربهذهحرارنةوستكون،اصالنه-جوهره-ذاف

زنر!منالعربيسيتمكنولهذأ.زائفماهركللح!مهركافية

%!إ*أوللانسانر"،أئمميقةارتباطاتهكلاكتشافنمايفاخلالها

!ترالجندىعلي!مشقبزترغنيةاممارلةحريسهفاتالاكت!لهذهكلفييملرسوان

؟إة..أشبزإعطاءواالإشعاعالىاي،البعثالىالوحيدسبيلهستكور

ةإ!،.ألانسانيالتقدم!سنوىضئر:

::::.::::!ةتصنز::::بزء:ت:-:بز:.::شةةنرنر...:":بز:-::يز:::..::::ة:ة":3.:.::::..:نر:::..:ة.".:.."::."::.ةةبة.:::".في::؟بةبةة.:::.:بز....::.بة::.:.تر.:-:::-:ة::...:.:......!.:ةلميوسى؟للهعبددمشقجامعةالطبكدية
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جمف!صددفماعا

شحرقيغاليلمجمىأ

ممااكمرالفردحملفقد،والاسلاموالمسيحيةاليهوديةتفسرفيلوفاولا،الناسمنفردلحياةخطوطاليست،الكب!ة"لانسانقصة

اممتنارهفييدخلفلم،الثلاثالدياناتتلكالىينظروهو،يعتمللحنميوانما...الشعوباحدلتاريخكابمنصفحاتعدةهي

الرسل.حياةفيالعبقريةوالسمات،للبشرالروحيةالحاجاتسوىلهذء.نكونولن،بعدنااجيالوسترددء،قبلنااجيالتهرددعظيم

عنحادتعبيرهيوالفكريةالروحيةالقيمان-لذلكنبعا-وفناسىومهما،مداماالذروةمنالحيالكائنبلئنمهما،خالمةالمسيمفونية

ما،الفردالرسولوان.وألاجتماعيةوالمعيشيةالاقتصاديةالاوضاع.النهايةوبشاعةالدربماالسع!وصففيالحربآلهةبالغت

بهؤادمغتهقدبهالمحيطةظروفهانلولا،رسالت!لاغفيينجحكاناسهمتوانما،البشرعبقرياتاحدىتكنبهالم،الانسانوفصة

.المموريالطابعوشنظل،الحياةئلارضعلىدبتمنذ،الحياةكانناتصياغنهافي

فىجلرياصتلافهوالكنابمؤلفوبينبيئيمالاختلاف،وائناحدىالموتانعلىالمعاجمهست1مهما،العياةبقيتماابداعهافي

إلبحث.منهعفياختلافلانه،الاساس.الحياةهذءكلمات

قليل،منذطويناهاالتي،المشرونالعفحاتلكصحقابهرنيوماتعقيدكلمنخالية،نفسهالانسانبساطة،بسيطةالانسانوقصة

انسانيةوثيقةهو"المسحدفيصس")سنوانلصلااحتوتفقد.
م.حاجةليبل،سطورهابهانقرأنطارةالىحاجةفييست.وتركيب

والحديت.القديمادشافي!لوينننممةكانترلما..غالية
05تحدلماتكادلاحتى،كبيرةكييرةوهي.مدركوعقلو،عمةبص!ةالى

سينه.المؤلمفهو"الصي"انتعرفحتىطويلاتقىلىنانت...
....واللحظةولدطفلاانحتى،صغيرةصنيرهوهي،الجغرافياعلمالوار

رفيعاداقلهفيغرس،وقورضربرشيخالى،طفلاظروفهسافته
...الضتهيلبقلبهويعيها،الواهنبصدرهيتنعسها

الانسانيةللحضارةواحنراما،المسلمينلادا!وتقديرا،محمدسالة.....
والتمدررداللهمسوءمن"لقصهعذهلهتمرفتمااكرفما،ذلكورعم

.حديدارافداالعر!اليهااضاف...
حيى.ظللتالشرمنغماماتلان.وحدلانعنتمناصابهاماامدحوما

ابناالطوقعنفيشب،فايتهاالىلوفانظميمع*سلامقصةوتمضبمفذابت..هنيهكمحيطهافيركدسئا2ماءاناو،لحطاتسماعا

.للتراثوفيا،الحبفيللضاد،وفلباصاثقامغلصاطوفانفيبهتتملامحهااوقاس!نيرانفيالعظيمةالقصةمعالم

هذاخلفيستترمالان.محمداعانقمسيحياانالقصةفييبهركولا.يرحملا

الشيخبرفقةنظميقضاهالنيوالعمر.لثأناواجلاعظمهوالممئىعلىخوفط!ثمومن،الحياةطمات.فعوقهلاالكبيرالانسانانالا

البشرلاعمارصغيرةصورةمو..وحبوفهمالفةمن،"سيد"،نصرةالىنعرةمنبهتمضيهياذ.والضياعالنهايةمنقصتنه

القلببنهذينفيوالاسلامالمسيحيةبينالان!انيالتعايشوما.جميعااصرارالا،والصعابالعواقب"نزيدمالافوز.بعدفوزالهوتحقق

المتصارعةالفكرياتبينالانسانيالتعايشعنحضاريتعبيرالا.اصرارفوق

كله.عالمنافي

نظميشغصفي-الدنياشعوبالىمصرارضتقممهالذيوالمثل.الثامخةالقصةهنهفيمضيئاسطراقىات،جديدكنابوفي

...العميقةالبميدةالدمموةلتلكطبيعيامتدادهو-شبدوالشيخوانقى،ممئىادق"الكلمة"الىولكنه،الثبه"الكت!"الىهوسطر

هاخناتونالث!يرالفبلسولىذلكقلبمنانبع!يهافيالالهيالتوحيدرعوةصفحةعىعثرتوانما،معلماولامؤلفاالكابهذافيارلم.تعبيرا

دياناتمنتلاهاوما،القديمةالروج!المصريةالابوةهذهتلملناولواسمها*نسان.كبيرةقصةمنيخرة

الزمنهمعفقدتانهالاوهامناتراءىحلقةعا!لعثرنا،وفلسغاتكلماتيانسحس"والرسولالرسالةمحمد)ءمعيتفراحينوانت

دونهاتوارث،عيونناعلىقاتمةغثاوةالايصنعلمالزمنانوالحقمبررلاانهحيت،والننجسيمالتضخيمعنجامد!،المغ!ةعنقاصة

لان،البثربينتفرفىلاالانسانيةالفلسفةانوهي.الباهرةالحقيقة.والشموغالرفعةطلبفيللشامخات

اباراةواالفرقةاما.والتراحموالتألفالتقاربهيالفلسفةهذهوظيفةعنموجزببض-ذقيمأنك،الوتابمنصفحةعشرينطويتواذا

زائلة.وملابسات،عابرةظروفوليدةفانها،وانننابذتواضهاوائرلفمعبثاتتختلفقدمما،ورسولهاالاسلامرسالة

الماديةالانسانيةالحاجةصميممنتنبعالانسانيةالفلسفةلانذلكللظواهرتفسراارضىلافاني،مدايتبلعلنخالقنهاذاوربما

والتنافر،البغضاءمييوماالائسانحاجة-كلنولم.الملحةوالروحيةنظميالدكنورمنهعومذا.الماديةقاعدتهاعنالظامريعزلالابخنماعية
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والمغزاة،محمددايةممرليردعوافدالعربالغزاةكانفاذا0والنوازعالدفعاتسائربينءيامكانالههات،البن!ريةظبيعتهلان

كالواالمصريينمان..الصليبرايةالقدسديددعوأودالاوروبيوندكلاكماونحرقهالحنطةحقولمنالزوانننتقيان،اذنوواجبنا

تاريخهم.لمحيالرأئعةالتحولنفطة،الواهعفييعانونالجادةالصراساتالاتاريخناحديقةمنالاشواكينزمولا.المسيح

والذين،ضيقةبونقةفيالثنعبلمعدنانصهارهيالتحولونقاطالاواجيفكافةبهادنجتت.استنيرةاالعلميةوالبحوت،الىواءية

يشاهدرنالذينغر،ألانصهارروعةكلالن!بدروبةءلىيتمرسونوتغمطالضمائرتهزانشأزهامنسامةطفيياتوكل،والضزعبلات

بعيد.منالنار.المضيءجوهرءعلىالتعرففيحقهالانسان

هوا(المسجدفيعبي"بعنوانلموقانظعيكتبهالذيوالفصلفالحروب.كبراهولا-اتبالذ-العربيةالمنطقةهذهعانتوقد

فاموما.شعبناتاريخفيالحاسمةاءرحلهلتلكشعوريلالجسيدالمسيحومقاوس.واهيةاسطوريةبحجةعليهاتغيرلاوروبيةالصليبية

كامل.شعبلمودفتاريخيةا--شرجاععمليةهوالفنانبه.تحميهاغازيةجيوشالىحاجةميتكنلموصيبهوفبره

بمدينة!لاقدكانفيالضربرالشيخعندالصببموالدمعفنحئبطرسانالانجيلفيلقرأ،حقيقةصليبياالاوربيالقائدكانولو

المسلمالشيخسماتديانالمسيحيالقبطيالوالدويحس.السويىودطع،سيدءأعداءاحدعلىغضبلعظةفيهجم-المسيحتلميذ-

يعطيلاالشيخانورغم.معهالتحدتالىيجذبهعاريغيرشيئا،مكانهالىسلاحكاعد،بطرسيا"حزنفيالمسيحوعلق،اذنهبخنجره

نابعد،المسيحيالرجلطلبتيرفضلاانهالا،العربيةفيدروسااننوفيم!(لما(يؤخذونبالسيف،بالسيفياخذونالذينكللان

بلادنا.لغةفيالمصريةا(هـارسحصيلةلهشكاطبيعةانثكلاأالمسيحيةجوهرتعاديوهيالصليبيةالحروبكانت

كانبمالذكرنا،الكاتبحياة"نالواقعيةالفرديةاللفطةوهذههذهعنالاولالمسئولهوالحينذلكاوروباكلا(مزقيالاقطاعيالنظام

فقد.العربيالغزوكبلشامللفوياضطرابمنالشعبهؤاعلميهكشفتفدالحقيقيةالنواياهذهانريبولا.الاستعماريةالفتوحات

الاحتلاللغةمعنتفقولم،جانبمت-وقتئد-الممريةاللغاتاخنلفتووثائقالعثوديةصكوكمحنالمماركانجلتأنبعد،الئرهةانيبهاعن

والممنى-المسيحيةفي-العقائديالاختلافوكان.اخرجانبمن.الهوان

،الممزقالهرميالبناءلهذاالعريضةالقاعدةهما،للاحتلالالقهربم!لنلادالعربيكالغزو،الهامةالرتوشبعضراللوحةالىاضذناواذا

الشامل.ا!لغويبالاضطراباسميناهماهيحادةممةمناغلاهوما6هذان،ونقولواحدةبؤرةفيالاشعةنجمعاناستطعنا..الاسبان

،الصعداءاةصرإونوتنفس،الرومانء!ىالعربانتصارتمانوماكأشق،الثاريخيووض!األاستراتيجبمموقعهاويلاتءالتقدالمنطقة

دلت-كما-الحضاربماالتفاعلمضىثم،مانحوعلىالتقارببداحتى.المعاناة.لكونما

.الاموراستقرارءلىيعملاجسادنافيلهاتحفربداتالوسطىالقرونتلكرواسبلانذلك

ألعربية.نطقفيغصةتداعبهنرالتما،القبطياللسانانغرالبشريالقلبواصبح.والسندالكراهيةمنعميقةمجوات،وارضنا

الغصة5هذبينالحيلولةهيلوقانظمبمفدمهاالثيالعبفريةوالمحاولة.الاسودبالفحمملئةغلئرةبئرا

المصربما.واللساناسعت،شعبناجراحيداوكرحكيماحاكماالتاريخانبتوكلما

حفيظةأثارمما.محموداشوطاشيخهمعالمسيحيالصبيوبلغ"تاريضويرابم،طريقهفيالاشواكتنبتبدورهاالسنينتراكمات

إعرفا!خو:ذا.!4وا!صنولمسجدالمجاورينمنالفضولمجبنعلقماالملتبمالجرجالىتضيف،شياطيناوشيطانافيلد-حينالى-

ويستمع،الرجل.ويحضرحديتفيالعصربعديدعوه،هؤلاءاحد.خلايا.فيالنارويرضرميهرئه

الموضوعباغاذاتلمى"ويستوضحهوإوجههالصبييناقشالمثببخالى...والعربالمعريينمنوالمشبمونوالانجليزالانراككانوهكفا

:-(1ص-قائلاالمزائرصاحبهالىالكلامالشيخوجه..غايةرارة5وفمحو،الماضيتلعقانسا!بهحركةكلد2والىطريقهميعرةون

هلان؟يابنوككيف-.القرونرواسبوفديب،؟لتاريخ

الايدبم!يقبلون...مولانايابخر-،نفسهمنويبذل،يقاوميفظلاكان،المبطلالشعبهذاانالا

ايكأارسلتفيماعرفت..الابديتقبيلامقتفلانياتعرفني-،الموفتةوالظواهرالطارئةالاعراضيضلبشص..العطاءفيويسخو

:وقالالرجلفاطرفى...الطبيميةالجئريةالوحم!هذهالاسلاحءتلهيكنولم

مولاناياعرفت-ووحدة.)2(."اللات"و"العزى"و"مناة،)فيالالهيالتعددوحدة

راثداانمرف-.الكبرىالتوجديةوالعلاتللحركاتالروحيالاب،اخنافونفياتوحد

مودةفيالصغيرالصبييصافحانوتحرى.محيياالرجلونهضىعلىالمنصريةالدكاوييعرفلمشعبناانفرغم،الجنسوحدةأما

.بلاغدارشيءاشبهسابقةوسغ،العربيالغزوبعدالجنسيةالوحدةعرفانهالا،تاريخهمدى

منقريبدكانلهسالحانجباوكان-ءليومذلكبعدالفتى52ورمعراناي.الشعوببينالحضاريبالتفاعليعرفماذلأنعن

واقادمابهمركلماالشيخبهايلقىالتيبالتحيةيستقبله-المسجداقزاز.اوخلخلةاوانفصامبلا،واحداكلااصبحت،الحديثةالعرية

"الخشوعهزةوايمانهصو.تهفييلمسويكاد...منصرفاوالمضىون.النفسيةالوحدةنواةهيالديرناميةالوحدةهذهوكانت

العادكر؟الموقفهذافيالانسانيةالدلالةاين.يلانمهسيكلوجيشكلالىحاجةفيدائماالانساني

الثاحبةفالرايات.لعيونناالقريبالمعنىمنمدىابعدانهاانييخيلع2ع-26صمتىانجيل)1(

بصيرةعنتحجبلم،العربيةوالسيوفالمسيحصلبانحملتالتياملممر"فيكمالاحمدعن)مصريةباسماءعربيةاصنام)2(

ضائع!..رائعجوهرمناضلعه.تحتويهما،شعبنا(9(1صموسىلسلامه"الحضارة
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...اريدلابل-:كنيغةارديةخلفمستوراالجوهرهظكان

تراكفهل.البينالمغثىهوذلكلان!ارإدفلنانتاردتوان-فورللممريبنوقعتفرديةاحداتخلالمنافلاالاضطهاد،

واصحابوالسلاطينالملوكذلكعنعجزوقد،ميذاقاالدهرعلىاخؤت.العربيالغزو

قبلك؟منالملايين،اورولةاوالتقاليد،الدينةللعقيدةالمفرطالدينيالمحماس!ه

...درجاتبعضىفوقبعضهماكاسرفعمولانايااللهولكن-.)2(القديمةوالعادات

فيهنحدالم؟كتابكفيقرأتاماثم!الناسبينالدنياويداولي-.والقدسالاندلىفي:القر.ببالماضيصور*

حواريه؟اقدامغسل-!تعلممافيورأيكم-السلامءيهالمسيحانالجوهرفاختفى،العيونامامالر؟ىسودت،القاتمةالغماماتهذه

فينفركلحينعندناالةفاوتوانما.تفاوتفيهابىالرسلآدابوانجابت،الناسبينالبشريالتفاعلتماذاخى.حينالىالانساني

."الدنجبابزخارفلنتعلقالدينلبابالراياتنشحعلىاصابعهالمشعبوضع...الابصارعنالغشاوة

الصبيوالد.معانيهاوتدبرنميهاانيجب.العظيمةالوقفةهيهذهالىتمتولا،وادكالبوالاستغلالالمادة!6للمنبهافاذا،المصلوبة

بعضىفوقبعضهمالناسرفعاللهبانالاسلاممنيستشهد،المسيحي.مابصلةالميحاهداف

تحيةيبادلهانينسىلاانهالا،الكريمالقولالثيخلهفيكمل.درجاتمصرالىالطبيعيسيرهاخطفيالمسيحيةءصر-نحولتوعنمما

علىوانحنى،المتواضعمنرفيمةدرجةيلغالمشحانلهفيذكربتحيةلان.المذمومالمفرطالتعصبعنالىوليدةالنتائحماتت،الاسلامية

لنسيخايجسدثم.والعظمةالسموفيامعاناوغسلهاتلابيذهاقدامكانوانما،بمينهاالديانةلهذهإكنلم،للمسيحيةالعاطفيالجماس

اكفاوتوانما،.نفاوتفيهاليسالرسلآداب"ويقولكلهاالبثرمأساةالف(لموبفيجدإبىةعقيدةصلتانفبعد000وحسبالدينيةللعةيدة

والناس.النبعفيبختلفلاالروادهؤلاءنجمصدر..اجل"عندناالعقيدةتطورتحين..ادقبمعنىاو...القدلمةةبالعقبالمزمنة

لااننانعيمىولكن.يختلفونالذبنهم-ظروفهممعتسامحا-كانتكما..جميعاوالضحيةوالعاطفةالحماسلازمها،جديدشكل!ي

لنلتقي؟الانفترفىولا،لنتفقالانختلف.السابقةللعقيدةملازمةالاثوابهذه

إطوقاان،الداخليوالاستبدادالاجنبيءلاستممارلناارادلقدالعقيدةانوهو،الجدإهـالرائعالمعنىهذاا،صريوعيفيتولدوقد

،"تسدؤرق"الاسودالشعارمنحلقالهااشنحكمتبسلسلةاعئاقناالحياةهذهانوبما..والكونبالحياةالخاصةآرائهجماعهي،الروحية

حتى،تاريخئالشنقالمقصلةهذءاستخدامعلىيتمرسونزالوافماوهي-الفكريةالعقيدة"لصبحانبأسدلا،دائمينوتطورتغيرفي

النظامهوذاوها..اعناقهمعلى-وعيبغر-السلسلةهذهانتفتعجبولا.وظ.وروفبدلتفيرفي-الاجتماعيللتطورالمبالئرالعبير

الىتعودالشعوبوحرية،تغرب*ستمماروشمس،يغيبالاستغلانيلفالظوبحل.يةالتقايداثوابنامخزنمنالتمصبيمقظاناذن

المسلوبة.اوطانها.والحبوالمتفاهم

المجتمعاتطنيعةدرسواالذينعلىغريبة*ستممارعمليةتكنولمدعاحببن"سيد"الشيخموقففيالسامقةالمعانيهده،فرتفع

تحتويالاستغلاليةالانظمةانهؤلاءايقنمد.والرأسماليةالاقطاعةلاطفالالامريرفغيهوبينمامسيجباطفلايعلملكونه-المذمرصديقه

بطبيعتهيؤديالنفوذمن!قافتساملان.اثهيارهاجرثومةعلىيهانهافيوإخلح.القرونسحابةعينيهءننافضا،الصديقوايخرج-اهـلمين

خلالهتنشطالذيالوقتفي،بيئهافيماالراسمايةالدولتناحرالى.المعلمالشيختحيةبمثلإومكلاجييهانالصبيصصر

عزيمته،و-!نالاستعمارقوىتضعفواذ.قوةوتزدادالوطنيةلقوىة.الحياةدروسعنالصبيلروسيعزللا،المسلمالشيخهووهذا

1لاخرة.انفالهلفظفيويستسلم،الداخلمنالجديدةبالصلابةيفاجل:الصبيوناداه،النتيخعنسائلايومذاتغلامافبلذاة

مهماالبيضاءالرايةلايرفعوالعدو.البساطةيهذء+شمالممهيةولكنخالمكالولد..مولاناباحضرالمولد-

المحتومة.نهايخ!الهزبمةكانتلاحد،ارثاليسالدهرلان،العبارةهذهعلىقلميذهيؤنبالمعلمراح

ءلىوعثر.-اريخنادراسةالى-!قبلنا-الاستعمارسارعولذاحالتقدالحياةانلولا،انسانئيوامابله"الخادم"الولدوهذا

يغطيراحثمومن.والمفهبيةالعقائديةاخلافلاشافيالذمبيمفتاحه.والجاهالعزاسبابورين؟جنه

المببئيةالفروقنارولشعل،الطبقيالمجتمعفروىعلىكعيفةبسحباكان؟ففراولدلويفعلكانتراهماذا:يفكرليلنهالمصببموقضى

قواناتقسببممن*ستعمابىبةالخطةماتضمرهمناالبسطاءعنوغابنفسه)شألولم."خادم،،..ولد.بااقبل"بناريهاحدايطيق

كانالاستعمارالثغراتهذهومن.وطوائفمللاوتسميتناامكانياتنا،وبعثرة.مخيلتهفي-نصورهاوانما،الكلماتبهؤه

ما-وقتا-ونسينا،-لاخرضد6لفرإقهذارولب،صفوفناالىينفذ،والاسلامومحمدالثيئعلىثارت،شيءبكلامهالىا!ضىوحين

الازءـوصحنفيبخيولهرابطالنبىاننسينا.الواحدا،ضركالعمومحتجاوذهب،المرسدونالةةىفأبقى،زوجهاالىئورتهاونقلت

الانجليزيالرصاعىاننسينا(1)"القيامةبرج"بقنابلهدكالذيهو.الثبئلدى

عامالى1882عاممئذ..المسلماوالمسيعيالدمبينيفرقلماذ،الانسانيةالعلاقةهذهفيمثرقةجديدةلحظةهناوتألق

سعب.وبور،والسويس،ولإسكندرية،القاهرةفي..91ع91:6()ص((سيد"الشيخبتساممل

...ارضناترابترويكانتالسخيةالدماءولكن،كلههؤانسينا،الاؤوموالنهج،الاكملالادببغيرولدكاناخذمنىترضىهل-

فروعهاترعرعت،ثامخةعملاقة..الحرةحياتناشجرةونمت.وتاريخنا؟عنهبهواحيدالحقاعرفوان

اغصانهاإباعدولا،استعماربينهابفرقلا..فنآزرة،متعاونة،فنشابكة!،!رثتا!زيايومهو)الشهداءبيومالقبطيةالسنة.نبدا)3(

.القدشفيالئرقيينالميحيهبكية(1).والممريين(الرومانبينالشهيرةالمذبحة
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؟لماذا..اسلامهيشهرلانراءولكنا.العربواداب*سلامدراسة.استبداد

مناكبرهينظصمننستقيهاالتيوالتاريخيةالانسانجبةالقيمةلانوكان.العظيمةالشجرةفيرائعاغصنا"سيد"الشيخوكان

سواء-جميعااننافالواقع.مسلموذاك،مسيحيهذا:تقولانلإعاصرحاولتفما.الروحيةلابوتهملاصقاصميمافرعا"نظمي"

وحضارتنا،الاجتماعيةنظمنانتنفس-تردلماوالميلادشهاداتارادت..استطاعتومابيتهماتفرفىانوالانواء

وفي،وانتكاسهاتقدمهاوفي،وانحلالهاتطورهافي،الانسانيةنما،وهوحسبعظيمافرداالتاريخيوجههفييصبحلمسيدالشيخلان

وهزائمها.انتصاراتهانظمياعنيألاخر..الكنرالرمزمع-بعمق-تآلفكبيرارمزاكان

القزدودةجلودناحاكت،ونعانيهالتطورهذانمارساذنوجميعناالبروتتت""جماعةيعفثهوراميحياواعظاالصبيسمعفقد.لوفا

تفعل.لماوكبرتكلماجل!ماانسلاخفيالناسلهؤلاءان-الطفلبنمنه-الغلاموتصور.الخاطفةباللئاب

والتمس.البشرلاالوحوشمنبهمتقربوهيئتهم،كاللئابانيابا

باسسما!ونالكبيرللرمزمزدهراكياناامتدالذي،لوقاونظميألهقالفماذا..الهدايةشيخهعندالفتى

وهو،"للعقاد)امتطورةحلقةاقدألذينفسههو"شدالشيخ":مميكلماتهوردلوا،ماقالهاسمعوا

القادمة.لاجيالناالامانةيحملنفسهإ..مراءولاالناصرةمشعليسالواعظهدامسيحان-

وانصهرتالطوي!الكفاحيشيرنافيخطالبثريالنموذجهذامرلقد!لاعنيكموباركوا،اعداء3احبوا:يقولالناصريفالمسيح

النفيس.جوهرنامعدنلناواظهرت،تاريخنابوتقةفيالانسانجةتجربتهمفسريعنواصدد..بصيرتكلهوافتح،يابنيانجيلكاقرا..

التعاريشروراءمنالمباشرةالغايةوعينااذاتوتنالاالانسانيةوالقيمة(.2اص)"استطعتماالسواء

اتاريخفيمكانهياخذشيءفلا.المتصارعةالفرياتبينالانسانيفيال!رامماالبناءقمة!،اك!يمناللروةهذ.انشكوليس

اولديةموضعلالهبكافة-المجتمعباننؤمنان*علناوما.عبثاالوا!ظ،المسلمالرجلسبقلقد.الصغيراوتلميفهالكبيرالشيخحياة

واذا.والفروالقيمالمثللكافةالفسيحةالقاعدةهو-والاجتماعيةالميحكلماتعضفقد،السماءملكوتالىطريقهفياميلا،المسي!

تفيرلكلاننعدورناللنفسح،دائبتطورفيالبشريالمجمعكانوهـول!"خاطفةذظب"ىانهمالشربمضىيعفذاكبينما،العالية

وقلوبنا.عقولناعلىيطراالشيحبين-المميقمعناءفي-رائعالتفافهو،الانسانيالسمبق

لمعدنهالكونةالشعبعناصربين..والمسلمالمسيحيبين..والصني

شمكريغيا!قاهرة.المميلالاتماريالعنومجابهةفي،*صيل

.الحياةرروستلميذهعنالشيخلايعزل-اخرىمرة-وهكدا

الصراعاتوبين،الحماسةوديواناعلقاتوااللزومياتبينلايفصل

المجتمع.فيالدائرة

تقلملادا!دارولكنه.الصوفيالتجريدمبدأ،الصافيالفطريمنهجهعلىيفلبولا

الخاصة.الفرديةحياتهعلىحرفكليطبق

الحاجةمناسرتهماقاستهلنافيذكر،الزاويةهدءنظميويكشف

منالثانيةالطبعةفعا.المعتادررسهتلقيضنيمتنعانذلكعلىوترتب.الم!رمنحينا

الفتىوكان..الثيتفيوالدهالىجاءانالاالعظيماثسيخمنكك

:للابقال..المسجدفيدرسهيتلقىقبلا

وعرف..نحوهااوساعةيومكلضيفكاكونانتابىاظنكما-

ث!عمبر!غال!.،!ع!ا!-!
لطفهوان.مقابلبغيرالدرسيستمرانعازمالشيخانالفتى
!"ءفيوزيادة،لعزتهصونا،تلميذهالىالساعيهويكونانلهشاء

.ةءيمصالملم!بهصنه!عكل*(2،،32ص)ءتهومر

.."قائلا"المسجدفيصبي"لخاتمةلموقانظعيالدكنورويتهيا

للشاعرةكرا8لعالد-!اندكن.بطماالشيخسروال.السوييعنالفتىرحلالعاشرةوفي

فيالشيخصاغققد..ولسانهونفسهعقلهفيقائماظلالشيخ

وتقديسالعقلواحترامالجاهاحتقارعلىعينيهوفنح،كلهذلك(لفنى

هإبن!لى!لا0."الرايوشجاةالل

سيد،الشيخمنكيراانساليادرسانظعيتعلمفقد..حقوهذأ

يتزوجفنراه.الخاصةوحياته،العامةمثاليلارربينيفصلالاهو

قبطيكلالمسعحيالواعظامرالمذين"الخاطفةالنئ!"بناتاحدى

الثهرهذايصدرعلىينكبونراء.الشارعفياحدهميحيي*"ارثوذكسيثالمه(

لارثوذكسية1والكنيسة"لراي1مستقيم"مناهدايونانيةكلمة-5

التقليدية.تسمى
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لاعهالضساىلاف-لهلرعمنمك"2علىورانتله8له8

4،!ه!ه،!ه!ه!ه0،44484سهي!هده!ه!ه-!هده!ه!ه4!ه!ي!ه!ه!ه،44!ه4،-"8،!4"!هده"دهمهيسهيسثي

-؟؟اذما-...سمظمو

الرائعه؟أسمارنافيتموجالتيتلك..الشقرالكنوزكيف4

:3؟!الماحمهعحبالهوسوعلىافعىعبلىالثسعاانماحدبحطحةوقل

الدامعه؟المطرهدىوراعأرىمادا. اـالعينين-..

الخادعهالوعود..المرة5غيرتكتئبفلماحنحلتاً !إمعهوما..ما!،سحسل.لالا

فلرعهسنبلةعن،اسمرلماعدعنتسأل.م.جراحهل

جائعهعصفورةبهمرتكلحسا..يخنقنيبيدرنل

الهـطجعهكالحية..رؤيتهاحتملفلم...جفوكرمنا

إعه!قا،مثلنافيهتبقلمهاجرتفئرانه.5وبيتنا

ع!"

...موسمنا

%ب!الاويهاوتناللغدبقايانجمةقطتأوالاشاكفى"!ى*، دامى.عصة.ألفوللصوءالدجئحنحمت،أيخرىوانطف

ليهالغشلءلىللأاهدهذ،حصرلرلاو......رصص4 بعيحيك.لما

ألتهافىسمهنيهأطفانبلغاوعلىإلنتمىاهلىياض!تمخلحغحمحنمملى

المالمهألجرحها.بالمهم.مصمسالالساتبخل

*88

صديقةالىرسالةمن.."

بالامناالنعصلاعتزتالسماتخنهلو.لمموسمنا.."م8سنةتموز-هن!إ

001اعلامنلخفقنجيوذكرهأعيادناأقدحنميعاده

*01اقدامخاطعملظاهشىفهللدلناالصمفلنكرا**
احلأماريسمنيعرلهاالهوى-كاراءحصص005-

والمطرقهالناربينزالمافتارلخنا!ح!بلافاحيى

لحرجيمى!!..

المحرقه؟الحمملقذفعطشى!وىفاحقدى

موتعه،ليرهفيأغناقنايرىأنفىيلتذلهنا

الزنبقه؟استغاثةيسمعلاعرشهالىمشدودايطل
الضاريهاللبوةزئيرالىأعصمابهأرهفوطللل

واسحري..وابتسمي..معيعني..

أ:فيحسال!منة"لحاتيهالستلىلح!هدلعمحن.لم.لعع!معر

المالمععهالمهزلههذدمن
كافمهموونهبلاعمادالذىالسنونوان.

ثانب4هجرةفىمغامراسعمهجدداى0

*ء**ء"?*ءبرء*س!*?*ء***ء*******ء!بمبر**ء***?**ء*ء*بر*!عع!م!عمء***يرءبر**-ء!ع!***كع!إء

له.ألعاراجسلدلا.صصعلرلرللماالسمواحوحنعرأر

عليكنعانلعشىجامعة

م!2



*،8!ه،4*"*!ه!"ك!"*"أ!ه!ه"،!ي-ص!هسه!م!سى-سسهى!ههي!هي!ه!كهو!ا!همء"ص!ي

-ا"ص

؟..صص!ر--صلر!.
ةصصدنهمحرهر!رس!كىو!4لمءأ

!ء-.
لأالمحقاسفمرسة4بقرصصص

*!ي"**!ه"له"3*،-كلي!ثهـ"؟ءههههـمه!خهه!4!س!

وتغير،سحرهالخلودوفقد،والوعودبالرموززاخرةكانتانبعدفارغةفرنسيةكفتاةتجربتها)"(الكنابهذافيبوفواردهسيمونتعرض

هذالانملطخااصبحوجود!اانوشعرت،مؤلماكلياتغراالعطموجهالعالمبتاريخمرتالتيالمفتراتاخصبمنفترةتعيشبورجوازية

الىالقريبةالحميمةوالاشياءالناسيفقدهااللهوبينبينهاالمبعدالحربينبينماهيالفرةهذه،سواءحدعلىانيالافالمفكروتاريخ

فيالكاثوليكيةرواسبمئنهائبباتتخلصانالسهلمنيكن!لم،نفسهاالمجتمععلىواضحبشكلآثارهاانعكستوقد،والثانيةالاولىالعالميتين

حياتعساملأالذيهذاتفقدانبهبراعليهاويصعبشخصيتهااعمافى.وقيمهملامحهمنيه!اوغرتعامةوالاوربيالفرنسي

نفسهعنليكشفاخرىفرصاتمنحهفكانت،والخلودبابىهجةووعدماهيانما،وحدهاسيمونتجربةليستالتجربةهذهانوالحق

يعلنانموجود.كاناذااللهتحديتليلةوذات"باليقينقلبهاويملأفيخلاصهعنوبتفيهمابكلالفترةهذهعاشبلاملهجيلتجربة

هلهاواصبح،"كلمةاياليهاوجهأعدفلميجيبلاصامتافظلنفسهعن.والفلسفةوالحبوالفنوالادبالدين

غلىفتيلالب!ترما،يضطركلفيهشيعلرلوللعالملولع!اعبهايقبلمهالجيلطبيعةرولارتباططبيعيكئتاضأالدينمع"شبمون"تجارباولىوبدات

فكانت.نهافييوجدانءتيكفاناوباكملهاللهءلأهاانفاما،*طووالحقالخرويجسدالوجودلهايبرراللهوكان،وطبقتهابمجتمعها

...فيتجدن1غريبايكنفلم،الارضفيتفتقدهماالسماءفيتجدوكانت
شبىءيحتاناو؟لميةغامرةشن!وةتأخذهاوانالربلهايتجلىانتتمنى

وياولكن،عنهاخارجهااوداصلهاسواءألشكوككليسكتخاررمايمنحهاالدينكانالاولىمراهقتهاسعيوفي،مشاكلهالكلءال!ين

عنولتبحثبينهماماالهوةولتتسعاللهفلينتهشيءيحثلمالخسارةشنفقدبمونهالانهيسقطهالااللهبلروشعوراعميقةصوفيةراحة

اخر.ملمجلكلسساتصبحوالكائناتوالمورودالمجداول،البراري:مغزاهامخلوق!رر

قيلاوغلعدواالحواجزاجتازالصباحفيكنتوحين"شاهدبلا

الازمةنفستعانياخرىانماطهناككانتالنموذجهذاجانبوالىالىا!ظروا!انجطةاليينظروكانينادينيالذيهوان3فانماالغابات

تجساز!زازا"كانتالدينرفضءلىنهائياابوهااستقرفحين،الدينيةءلىاحتجاجهابخبهابداالثياللحظةوفي"لاراءخلقهالتيالعالمهذا

تستقرالنهايةفيولكنهالمسيحيتهابالنسبةحادةازماتالمقابلفيالفكريعالمهاعنحاسماافضالاينفصلالروحيعالعابدأطبقتهاموأضعاث

ئورتهاكانتا(سيحبيةلفكرتهاوتبعا،والحلودباللهالشديدالايمانعلىوهولا-اوهـ،ققدهفيمخطئاابوهايكونانالمنطقيمنتجدلماذ

كانتفحين،النفسيالاحتجاجتتجاوزحدودلاوطبقتهامجتمعهاعلى،الادنىالجنىوهي،امهاكونحينفي،تفوقاواح!رالاذكىالجنس

تفكرولاطاعتهاعنتررجانتستطيعتكنلمامهاافثارعلىتمترضوا!خير!فقلاالحقيقةبان!هذلكمنفخرجت،ايمانهافيمصيبة

رغبتسساوبيئومسيحيتهاايمانهابينالصراعوكان،عليهابالثورةوا!كر.اتتبنألايقنعلالانةالمنطقيةحججهللدينيعدولم

اللحظةففيإءعنيفةنفسيةازماتلهايسببحياتهاتعيشانفيالعارمةالابكانوقدوألاغرالىاتناولمنموقفهاعلىبلانفصراحساسها

العدمبطعمالاحساسعنانقطعلا.كنتكافةبكلفيهااوجدكنتاتيوا!ايااهـرةالاثبءعنبعدمنفيهمابكلويعكسهالالهيجسد

فمي"فيفحين.بهايفكرانبالهجديراليسواتىفقطالبشرتهمالتياليومية

ناالىفتاقتمجتمعهاعلىلتمردهابدايةالدينعلىخروجهاوكانوجتناهااحمرت،والشغبالمنادشديدةاصبحتلانهاألابعنفها

!لىشاملةفاصلةئورةتعاخهاوانالبورجوازيالمجتمعمنتخرجاعتل!علىطفلةبعدوكانت،نفسهامناللهسقطوىتماواحتقرته

الاسىاحدافلاساوخشفتأنبعدوخاصةوتصلبهالمجتمعهذاعفونة!دتسنهامثلفيفتاةقصةذلكبعد*بعلبهاقعىولما،المراهقة

!يماتجدانالبدءفيعليهاوكان،الدينوهوالمجتمعلهظالرئيسيةتشعركانت*نتحارطىبهاادت"سيئةكتبا"قرأتانبعدايمانها

تيثرالا!لناءهذهفيوكانت،نف!هافيالدينتركهالذيالفراغكلماتتستطيعوكيفاللهينقذهالملماذا"وسلبيتهالعالمعناللهببعد

تفقدانتخشىلانهاوتعمقهابخيالهاتغذيهافقطجانبهامنحبتجربةمنطقياالدينبافلاساحساسهاواخذ"كبيرايقيناتهدمانالبشريقرعها

تعرفت"جاك"معتجربتهاخدلومن،زائفاملعلىفعاشتشيءكلانقاذهافياللهاخفقالتيالصغيرةالفتاةملساةتفسرفكانتيعلبها

الماضط،فيالصلاةاستغرقتهماتستغرفىالقراءةواخئت،الادبعلىووعدت،الحقيقيالواقعوجهالاوانقبلاكتشافهافيكلمنانهاعلى

كلفيهووجدتنفسهافيالدينتركهالذيالكيبرالفراخ*دبفملأاليومذلكبالفعلجاءوقد،مايوماالوجهذلكترىاننفسها

كانولكن.الصوفيو*ستغراقالضائعالخلود:الدينفيفقدتهماالسماءفأصبحت،شاهدبلاوحيدةبعدءاصبحتوقدكليااللهوفقت

انهاذللى،المسيريةمعتجربتهافيقبلمنتعرفهلمجديدشيءهناكبيروت-للملايهيئالحلمدأرمضرات)*(
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منتهاها،الىالحرلثوتمارسوعببئأاتفثدخىالخمرغتشربباريرالعقيقةنحوالنواروهبحفيعتادمغاصيحتبالارضتلتصيأبدات

:عذطةكلاعغليكثرواسبخلثئأاتجرجرظانتالوقتنفسفيوليبنيبانهأقوبدادتايمانغافقحتبانظالامهااعراتوصين،للعالمالساطعخ

لحيالتزماالجنسيةفالمحرماتتماماالدينمنافلتتقدانهافرغمعنوفصلهـاعنبهاطالماالذيالعبءمنوتخلصتبثقةالجديدطريقها

ملمؤاظاغالخمرالمورنأينتتاخيأانباهأنهباعتظاخانانهحدالىنفسكافيتمللهنالئلجاعثوكانتبوجهمهلتوفستعتهبلانهامنتشتةثانت،يظالاخر

المجسسس.عنالمسرصرثلباكراتبعاظذلكالجنىبتجربثابداتفثرلااوتئبويرروهبالوااعترنأواقلمودبوفاايضاالعالمترىاإأعلىيمتنظاما

وبيئوبينهاالدينوبينبينهاباعدتالتيارننجاربهذهكلورغم.زينة

كاشت.ماضههامن1كيبرجزءاتحملظلتانهاالا،طبقت!اقوافعاتهدايكنولم!هافيهتجدكانتالجديدالجيلبادباوتصوإ،

الحهأؤيهعراتتارلخكامظجزءلانمالمستهأبقأالىمعهاولتحملهقيدوظالربمئأهأجرولوريقثتقراةإأنت"نفسد،لطتائأيءمنلانوا"ءلتهاغريبا

يكنفلم،فاشلةانهـاتعرلىحبتجربةتعمقوظلت،والدموعوالقلقهدامأساةلانواللاجدوىالعبثفكرةتشربضخلالهمومنومورياك

فقدالمستامئأاماالماخي.عنهايهأعهمسسمالظخغحالغنىمنالحاضر..

...لمغلمكنظم،الإأمسوصوحلحيشيء،ليرى.نبرتكمنةانتالجتل

تمسةأتحذاوعلى،"لثرصعالمايزالماععدولثنه،منتكاثقثكانت
.-.معظمكمكانتثدالعبتفيوتررواالاالاسولعلنوالؤأيءحلايجدوا

.كئيراولكتهلماضها....

..-اععسغمداصا!رامفمقلوا"لحرهمانوئأنهوالبورجواقأيةالطباخابناءمن

نموذجبوضوحلنايتمثلالكتابهذاثخعياتمنئنخمةكلوهمطا!لقإهجدكانافيجيلهموءتطبقتهمعنايناتعبيراءإنواولكنهم

وصلالتيوالئتائجالحلوللناتمثل،وخصوبةالئماذجضاكنرمنالحائر،القلقالجيللهذامرهفا-نجسيداوحبهاشبابهابطلجاكان3و

فظراءم،الصاراثوعظناسهعظالهعرسرهأفيالقلظأالحريلردا.أ
..ليباعبربستار.تهيخظائأإأانواعما،عدءوالبحيألحينفسهبرهعب)*نلم

الذهأوالخرا!الاظلىالحر!آئارتتالهزالهتماوصاخرميثالهماتل

....دلهلومح،موعبارعاسمتاردبايليايبموياضياللتيبفيباريس

يعتهأانفعنأ،الإثاعتخهأيحوالمستقعهأ،ظفذرمظحمانمايخلثته
.....يكظيلانرونالانسانيعتشانالهبن"ميسانهاعماتهفييؤمنن3

وبشاعته.قسوتهكانتمهماءارياالواقعوبرىلملئه

.انتستحهقاايثواية؟الانسالىيظءظ،شيءباعبولكن،مابشبمءمومنا

للاضسثكايمعاص!دظالحيهأدخاماسااتعتقأستمغينكانهتوبرنما

..!"جظعاإبتستتفقاايثثمثلتس)ت.الجغموالمرقاجلظامنيبال

كائنالمرأةانالمسا"لدةالفكلةكانتفقد،كفتاة!ابالنبةاخرطرلىج-ايتشحقنحايةلجدلاالنيالقلق،لنموذجهؤامقابلوفي

لالادالرجالفكرامتموناانمإلسعكتكنومجرحننفركانلنعلىلرجلر،سومءوىسس،الاخر.بناجلمنالعملفينفسهوجدالديغاريكهناككان

......ايوئأجحألادنىالنبقاتبمستخقنللارتاامالاجتماعيثالارقنظام

-صسى-اهت----حمسسى--دهلموملأدت،الجظدكيبتستحطيالتيالكبرحالثايثالعمدلدظا
ظالظمغايةاماايظايجهـحوقن،انواالطيجاليببانمنالؤأمريظالفطرا

دخعوكانت،الامايبعظالبحتواخنادمالاليبمماهمانبعدملب

موميهمراساثفكرتهاسيمونلدىتؤكدانالاتعنالتقمميةوفكرتهابمثالميتهاالفرق

اخرعلىانساناتمييبايأتستهنتحلااالمادا،الانسانقتمةوعظالطبااتءن

فهلظذلظئبععياتيماوثهل،اإأنسانجبةالاتمةامامسواءجمتعالاننا

*رابدارمئشوراـتمنفيتج!كانتولذا،ويأملويتوقيحبكذاتالانصاننطاقعنخارج
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لهاتفتحفلم،محضافكراتكونانتريد.فكنلملانهاونطرا.العالم

ه--------!حىحح!سىصسى--حاناتالىتهربفاخنتالارضعلىنهائياولغنر-ها،السمماءالفلسفة
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شموستضيئهامفتوحةسماءتحتويبيثونالحقيقيةالكتبيقرأون

ادنىكائن،فناةلانهاضيقةعرفةفيحثرتقدسيمونكانتكعيرة

ينقبضقلبيكانشانسيلاسكليةامامامراننييتفقكانوحين"

ضآمأهدأسهضأآشئئتمصسشملامتحانفي.سعيل"*ستمداد...وهيلها.يؤكدونالحمعوكان

درسفاعه"الجدرارللدحل!بهيدهلوىالديالحعيالسراذكراذ

منفية"اننياشعركنت"للمسان

حمسترسبانبعدالابالنجاحتفكرءلاالفتاةعلىانالاجريغاسيون

عارمة،مرررةالوضعهذاعلىالنفسيةثورتهاوكانت،الاقلعلىمرات

بها،ويسخرينرهامجتممهاكانقيملهاتأمممتالثورةهؤهخلالوعن

الجوعانهنظرتكرديكلدلشل!يبيحكانالكاملةالطهارةالفناةمنيطلبالمجتمعكانفبينما

!فتيكمنأ!ةو!زيبكارتهعلىيظلالذيالشابذلكشاذاويصبح،والفرصالمتع

اخصاقبللوآلها!اجمبنء!كوانمابالنفياحساسهاتغذيتكنلمسيمونولكن.عشرةالثامنةبمد

ا!ارهارطولرضفا!منسنينثلاثاوسنتينفبمد،الوعودلنفسهاتبنلبانتقاومهكانت

كما.لاتريدكماوتميشلهايحلوماتفعلسوف-حرةستكونالدراسة
سباجمطرعم

عذاجم!غيرثالدنييافيلااملك*ضإءاعمافىاعمقالىتصلخىوتغننينفسهاوسنتفتحالاخرونيريد

امانيناتحتلولكي،العالمهذامنمكانهاتحتلسوفوالفكرالفنخلالومن

حياتها،فيحادةمرحلةوكانت،الروتينترفضانعليهاالمكانهذا

هياهذء"عادياشيئاتكوناناونفسهاهيتكونانبينالصراع

والمرضالصحونوغسليومكلوالعشاءيومكلالفداء"آالحياة

لا!رجمع.لاتقتر!الا!انفي!لالتيالعاديةلإشياءهذهكل،و*طفالوالشيخوخة

الشبكهتلقىلااخشىيا،اخرىفا!2الىواتوقالخلقبنورفيهوتميتوالتجديدالحريةحس

سمكهبلااليكتصودسوففشباككغرشخمصانفسهمنالمرءيجعلانالمهم"جيدكلماتكيراترددكانت

بلاسملكملىءوالبحرشخصاوكانتالعاديةالكيربنحياةعالثتاذالانها"للاستبدالقابل

ويلآشىابداتغتنيولننفسهاتفقدفسوف،يستبرولانقابلا

والفكر.بالفنارتباطهاوعمق*شياءبصميميةالخاصاحساسها

عنى.امضيعنىاهـضانورمضتشيءبكلالايمانسيمونفيهافقتاتيالقرةوفي

صنىفنآختيياشرالداخليةبحياتهاكليااهماماتفتماخذتالعاديةالكميرينحياةتعيش

عييمندمعايطفرانوالمنظورالمنظروكنتالخفيةالاملوتمتمةوالنرددالشكوكفتملمت"

بصرةتلهمهاالمعزلةهذ.وكانت"اجليومنبيالاموجودةاكنولم

!ط!طالىوصلتذانهاعلىالمؤقتانكمالشهاوبعد،وفوحااكرالاشياءبهاترى

الذينوالمفكرينالادباءبينمكانهاوحددتامامهاألمستقبلواتضحمرفذها

الذيالجهدفيليشاركواالزمنعبرويلتقوننفوسهممنللعالميمنحون

بخيرمازالفثبابكتقفانحلمهاوكان،الارضبهاويضيءالحقيقةليمرفآلانسانيبذله

بعلىسلآمعلىوبالقصرةبالمستقبلألثقةشديدةصلبةارضعلىالافدامراسخة

شهذوشظهكلانهاوحدهابهاخاصاالمستقبلهذاويكون،بلوغهسبيلفيالجهدبذل

وردوخرودأيطريقةهلكلكان،فنشابهةامنابشخصياتكلتكنولمكلاخرينليست

بعدمنلا!عميقانبحرانوعيونككان،الحقعنوبحثهمقلقهمفيجميعايلتقونكانواولكنهم

!..الجوتظذهنآزتكردي.رديلكنالمنحالىاأتواقةالعظيمةنفسهعليهتستقرمرفأعنيبحثبئكملهالجيل

يحملالجيلهذاوكان،طريقهمللاخرينتضيءلكيالمستمروالينل

خرائبعلىصباهع!ثيلانه،العيثيمجدكانحينخىالبطلملامح

حسنصالحمحمدالقدهرةفيولكنه،مقبلةحربغيومفيجدالمستقبلالىوينظر،الاولىالحرب

الزيف.يكرءكانولامبلاتهوعبثهضياعه

النقاشفربدةالقلارة
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5عصي
-لرءمرهصمبهبببإه

الاالحقيقيوجههاعلىتمور11ثورةتمنئىلم"
حرفوهااذاثميوعيونفتلهاثم،الايعبضعة

"...حقيقتهاوزيفوا

أدريسسهيلالدكتور

"العراقالباءمنلاحرهرالقوميبنالى"

الاجملروصهءاى.الادبيموتهل،اخى

الاولوالهامهأإلعربماض!بيتمزقهل،ببغداد

يرهنسهناثروكم
الادبيموتهل،أخى

الظلامتمادتد
الشغب.ويحيىالجمودليحيى

البلبلاغروددولكن

(آلفرات)ليضعطتعيشبمتبقى

الحياةتروقسوفالغدوفي

المذبلناذذةوونتعالطيوراين،العنادلواين

..افضلعيشةعلىالعنبدوالىفوقتغرد

انسكبآلمنترقينعلىبلحئ

المنزلساحةفيوتلفط

؟الادبيموتهلاخىأالزهيرشات

غزلفيهايسكتوبغداداتخربالشتاءذئبترألم

حلب()وشمس(الخليج)بعطركثبعنيشتتها

والجبل؟سهلهفيرتنانالزقزقهحمتفاهايجرد

*
*

-العراقادلاءيفقدناا.(بالنجل)لحح!دو

....النسبرقاب

وتا!اقوتدويفسح

أوالاربوالنهىلخطىيثد(بالظرقه)ويضرب

الادبيموتهل،أخيحث!الحورفوقمساهـ!

الشقاقويطض(الموصل)دوحةمنتقطع

؟الانطلاقويستسلم

الادبيموتلن،لافوالله

عربالعرافتسماءوتحت

يخنقهشاعروكم

اليوعذانيمحمدباريىالغمامهذاتكلأتص

-حمي
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ا01
،همئجأبلغأاأبأبمابأء-حس ءل!

والنتاطيءانتحبتالنخلشتلاتحتىالنظرةمسنوناحراشخريفوالتفتاجردرمادياًليوم
اصغى-لوركايا-كالموتدينتنا5أفقعاىتنيخفالسحبا

التبفارئتاهاشتاقتماالكسرةيقتاتصوتود!افب"نأمةلامربدوالمغرب

الحسدرعاريةقالتهلسوىالابولنسوداءالهرةتلدماذا

حناءلثجيرءمثلرجاوحىالمعروقكالطفلامرتعدلفظفيهر-المود

الخنساءاشعارتجدىماذأبعدتططلمغريساكانعينيلا))الصخردسيزيفيافاحمل

؟لوركاييا!جدىمأذاالمشنوقالعرششموعالمرهالحزنساقيةدارت

رفافالعطرالمخدعزالماالايلنهرترمقمئذ؟4هذي

"..الا"ورايرحمهالغاربالشمسظليكسوها

تاهالزحمةفيصوتجسرشي?لىلا،تنبشهاذكرى

اصمازاللاالثارعيهتزطق.طق.طق.طى!الشاحبيالماض

للاعصيقتادأعمىبوف.مذياع.خيل!حهة..رعوىابواق!جدوىلا

تتصابىهلكيوامراةالشعرالوركلياهبنياخيل

شمالا؟الاصماغتحييهلالدمعروسمتلملحمة..لا.بةلا
...الريعيهرصاصو!

أغرقانياصحاجمماياالهمهذاعنيتنفو؟السبلهذاعلى؟صهلتركضتكيف

موثقالزحمةفيوحدياحرىاوديةفيتريهماالوترالمشدودا(خطاهكأنيهتزالشارع)1

؟الحالكيفقولو!أيديكممدوا!نؤاتماذا..كبدييالوركا

عصاهفوقيجثوشيخهذا*السودالاحزان

اللهيا..الشاربحتى..عينيهفيالايلنهرفيغركمامعذنة؟أبحرماذاتبعثركدتتسرحولاعينيكافتح"

..جدىيا..جدى..مثيتهفيالمسجدمعذنةقريتنافيملأعلئ((الحلوىتلك

"لديااوياماد"غاالفجر.فيهايناديكانبدى..عفوا-أ!دلاابي-اليومعرق

خوفيمحوليحزنقالطيريصحو..اذنلماالديكةتصحو.!فواكال

كتفىعلىبالكفينتربتلا...ور

لكفىلاهذاالقرحوففيملقاةمليرىحمهحمحمةغرناطهفيدمائكمثلاكمارعيهتز

لا"لاةلا"......نياعلهتشدوالاوتار
للهاقه

خلتهالمابهاالفجرمركبةأحتفلتماوالموتا!صررةغنيتكم

ورلمقاهللناسالفرحةتلدفالحرية

العينينالدودوامتص/1صمتولافيهعتمةلارقاد"والموت

الموتاعحزتمنيالوركلالرسفين!ما..اللحيةنتععرحتى!الاحساسهذأاعمقما

كلمهعناعجزانيا(صوتولافيهعتمةلارقاد"والموتصمتفيهرولقدجنازلاحأت

الاجمهالىساقوكلماالموتاعجزتمنيالوركاللقبر

قلتماا!ىسكوتككمانحلمامنظلأح-دى
..ضيفايوماينهرلمن5جمواالافريزعلىالناسوارتاح

لوركايياشيئالطهبدموعف!

النايأوصالفييمشىاذابالعينينيضمدهاالارضيهوى"اللهفليرحمه"

..احمياانايهتفاغفىالنهرموجاتفيأنسابواتم

صيفابللتالتربةقريتهانتحبتماتلما؟لوركاىياتفعلماذا

ثرحهنعبدجيليا!ماهرةالفاكهانواآلناياصوأتبحتهل
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سم!ه
بوسننبولا!لعا?

قومعة.غيرمفاجأةأنت3الاغصاتالممتدةالضخمةالجوزشجرةاشنقبلتنيوقت،اشعركنت

ولكنت،مهديةرأيتلماالضىقةالدربناحيةبراسىاعللىلماننيولوويداي،اصفرارايزدادوج!كاكان.جثةالىفشيئاشيئاأ.لحولانني

..المركضفيمضيت.الخفقانعنيكفوقلبي،.شصلبان

.البكاءتضهـر،وفتعؤ،السماءوكالت

فيها،وحدقت،الحديدمنبارطالالارضالىشددتئنماونوقفت

فط.وا*دةكلمةا!ولاناستطعولم

حتى،شيءكلالاناتدكران..كالقدرحقيقيولكنهمذ!لشيء

زوجهافقدتكئيبةعروسكأنهاالذكرياتارضفيتقفمهديةكانس.اذنفاصيل

حزينتانوعينان،المريحتجابهكقصبة.لهتزنحيلةقامة:العرسليلةتهتزذهنيصفحةعلىالقصبرةالخضراءالقصةوريقاتانسفت

...قاتمبلونوالاشكالالاشياءيلونكانالذيالمساءغبثزفيتحملانوالمفرحالحزنصدريفي-اوقظ،مستمراعصنيااهتزازاالنسيممع

لوجهوجهالاقفنفسيارودتولقد،والحقدبالخزيمضيئاشعورادافئةطريةانفيالىتتسللالبريةرائحةوكانت،الدبوتينالقديمين

منانجواناستطعلمولكنني،احياناالجميلماضيمنشيءامام.الاعصابفيويستيقظينامحبئنهامنظورةغير

ومن،جيداالكسوبدنيصفحةاجتازتالباردةالرعشاتمنغزوة؟أركضكنتلماذا

.بالعلاماتالملأىجبهتيديجديدةعلامةحفرتالشجنمناخرىغزوةصوتاالمعنسوشيةبالارضارتطامهما.نناوبفيتحدثانقدمايكانت

قلت:ركضيمنبسببخلتولقد،مخيفااللحظاتاغلبوفي،رتيباجافا

؟مهدية؟انت-وانني،جسديمنتهاوتقدعظاميانالمحرودةغيرالمرعةبهذء

قالت:منزلناغادرتمنذحا6يراكنت.عظامبلارجلا،مائعا،طريااصبحت

..مهدية..انا-هذاصصريعلىالجاثمالمحمودغيرالحزنبهفاالمهاجرينفيلجديد9

ازفت.قدالقليلةسنيهاتاريخفيفاصلةساعةئن..بتحدحيتالىجديدةخطوةقدمابماقذفتنيكلماططنينتييلتهم،المساء

عنها،تفصلنيكانتالتبمالقصيرةالمسافةاقطعوانا،وتحسستتحتهيفاءالقىاناعتدتالمتيالطويلةالاغصانذاتالجوزشجرة

الشمربخصلةوقذفت،دقائقمنذماترجلكجبهةالباردةجبفني،كالحليبالاونالبيضاءالارستقراطيةالصبيةهذهاحبكنت.ظلالها

ألاعلى،الىجبهتيعلىالمرمية،هيفاء.فسميهاكماالرومانتيكببة،السوداءورائنخلفتولفد،جمالهامنيز.بدمشنديمنعاسعينيهافييعيشاتي

وقلت:لايدقي..وحر!اعليهالحلبيووقفت،المقديمةالحكاياكلاجلهامن

يامهديةأالمساءهذاخرجت(-اذا-..فيهاجميلشيءوكلوشف!ناهانراعاهاتشنقبلنيعنمماالابعنف

قالت:...جيدااذكر

وعرفتهاعرفتنياتىنفسهاالارضهياليست؟لااخرجولماذا-وكانت،موعم!اعنيوماا.نماخراناتمدلملاذنيربما،اركضكنت

أولدتمنستذبالماء،مبتلسوظصفعاتكانهاباردةءمفعاتوجهيالىتحملالريح

قلت:جبلمنالمحمولةالهزيلةالمطرقطراتوحتى،بالوهنلاشعراكنولم

ترين.كمابردالدنياولكن.بلى-غيربقوةمدفوءاكنتلقد.ماعضلةوجهيفيتحركلم..قاسيون

قالت:الاوحدووطننا،الجوزشجرةحيتالىالركضى..الركضىالىمنظورة

.كعراالليلةقبلالبردفيخرجت-*ستمرارعلىمصممةبرايةشبيهاعدويفيوكنت،هيفاءتقولكما

قلت:.الامامالىالمضيفي

فيسيثيريامهدلمسية.،وا!ملقاهركث!ردنمن.ا.لحودصشصغ!تىافكالطنقل!المعرفةحقيفاعتيم!ديعرفنيالذيالفصهحقلاجتارا!عليكا!

."...الجزءاجتزتواد،تئتظرنيهيفاءحيتالىلاصلالمصغيرأزرواصعد

اذكرهاازالوما،فعلا..لبىبالنسبةالسنصغيرةمهديةكانتتوتمنباغصانمسورة،ضيقة،صغيرةدربولاحتالحقلمنالاكبر

اماملثنانهاالمروكةوالدجاجاتالخرفانبينمشيتهافيتتعثروهي...القامةالقصيرارنرابيبالدكلاثدةمهديةرايتالاخضرالسياج

وذكرىالصغارواخونهاامها:اسرتهامعتسكنهالذيالصغيرالحولئر..البردمنترتجف
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ولكنني،،فعلاملكهاانهتحسكلأ!تربما،صصرهافيالعائشالمبهممنيطل..الفصةحقلبدايةفييقعالحوشوكان،الراحلالاب

اجلىكثت.بعاطفةاوبزمناوبارض:بشيءارتبطلم،نفسياناعلىجانبومن،والمدنمةالمدينةءتبديحيث"لتنارععلىجانب

(ثظج!بجسدياشم!داو،مختلسةصغيرةقبيلأتفاقبلهاجانبهاالى."لمعطاءوالارضوالتعبوالعرقالظ!حونحيثالبسافين

الىيم!بهيامداو،وفتعذدسرعةيئموكانالن!الحارلحسم!ا...ء-..
....لملمص!:مالت

تنطفيكاماسعانمراهقةسوىحسبانيفيهذاكليكنو"،صدرها.صغيرةلست-

وتنسى..واحدةبهـلمةتزرلمماولأمر

عنلمولو،حلمكانه..فممهفيسنافديماالانييموهذاكللمخاطفةوللحظات.والخوفبالحرجشعرتلماذاالريولا

وجديلتيها،الذيلالمتسخاللونالاحمرالفلاحيبثوبهااماصمهديةكنتولكنني،مهديةوجهصفحةعلىيجريمحاناستوعبان(ستطع

ابطسن.الواشقينوبعينيها،اداعبهمااناحبكنتاللتينالوداوينبالارضالسماءتصلالتيالمطروخورطالمسلأءالضبابوسط(لمح

كلتجلعالتيالنئر:صمريفيمدفونامافيمنكنيرجمزءلظلعليأشكلولقد،الواسعتينالجميذنينالغنتحتينمنتركضرموءاشناح

.والافراحالاحزانحتى،الاشياءولكن،مطراامدموعاالقطراتتلكاكانتادرفلم،الامراـولالمشهد

قلست:.شككلقطع؟لنش!صوت

تبكنألماذا.صديةياالبكاءعنكفي-.عرفنهامنذكذلكعرقني.الاطلاقعلىشيءليبكيهامهديةتكنلم

فالت:الحمراءبقرتهممعولدتىتهامئاكسة،الظاهرفي..صلبةكانت

تجفماسعلنقليلةدموعهي-الايماممنيومفي،تنطولمصلابتهاولكن،واحمظبطنمنا،شلاسة

قلت:المقمرةالاماسيفيتجلسكانتوفتارفهاكانوما..قاسقلبعلى

مهدية.ياللرعوععينارخلصما-كالقنادفيالسماءفيالمعلقةالنجومتعد..النديةالفصةوريقاتبين

.اخيراالبكاءعيناينعلمت-الىالصغيرةكفهاتمدكانتوقتارقهاكانوما،منغمحادبصوت

فقلت:،حزنمنوففتيتثرهماوقررت،بالاصوثعرتالطبيمةقو!رهالماننيبنعومتهمعجبة..بليونةعليهبهاتمر،شعربم!

00لنفرفى.يامهدية.نلاقيناانناالانحسبنا-..تبكيذيهيوما،تبدلفدشيءكلان.الطويلالاسودلشعرها

قالت:..شيءجيداـكلاذكر

الحبيبةشجرتي،شجرتنا،الجوزشجرةحيثالىستذ!ب-كانالذيالقصيرببئطلوني،يومذات،رأتنيوقتمهديةضحكت

...الحنونتطنفلمفهي،الخجلعليهاوبدا..فغذيمنكبيرجزءعنيكشض

كانايخيمصوتولكن،الدموعمنجديدةدفعةمهديةوارسلتفنجد!عجيبخصامبينناونشأ،كهذءمميبةبملابسالفتيانترىان

.ماتقد،أنئذدارنامنالقريبالفصةحقلالىمجينيبتكرارماتحولسرعان

ا،ننفالصغرروالمجسد،تصفروالريح،تهطالهعنفقدالمطركان..الجميلتانالواسعتانوعيناهابمينكلميدانهعميقصغيرتفاهم"لى

قمميانقلاذوكنت.الحزنومنالبردمنيفنزاللونالاحمربالثوب،بينهالارابطاننيالصغرةالصوربمئاتالانلمشحونراسيان

الضخمةالئجرةظلالتحتتنتظرنيهيفاءحيثالىشديد!ءفيوجه(لصورمنالهائلالحشدهذازخمفياميزاناستطيعولكنني

المىفشيئاشيئااتحولاننياشعر،قطملكهاتكنلمالتيالعجوزملونةابتسامةعنينؤجكانالذيالمنمنموفمها،الحلو"لصغيرمهدية

عنيكفوقلبي،تتصلبانويداي،امتقاعايزدادوبهاكان.جثةظلالتحتتقضيهامضنيةانتطارساعةبعد،عليهااطلكنثوقت

00الخفقانوكالت،وتحتضننيلينراعيهاتفتحكانت،الكبيرةالجوزشجرة

البكاء.تحتكل،وقتئذ،السماءوىنت:ليتقول

شئبابوعاللأامكانهاالحنونالشجرةهذ.تحبالا.قطاحدلايراناهناها-

عبم51151155115115115115!ا115115511"،لماااهءااا+ا".ااهاول*هااهاهالاهاولهايااهاهااهااء11511551ءاااها.اءااا5.ها!15115115ابخ:اقنولوكنت

ل!.حبهاأ..أحبها.بلى-

يلأولبدارهئشورإتمن-:فنقود

وملكك.طكيهي.افنلناهي-

ولقد-،هذهالجوزشجرةعندالاتنننظرنيان+لعبمهديةكانت

الحيةتالبساتينفياخرمكانابماالىبهاامضر؟انمرةمناكمرحاؤلت

الريسسهيلللدكنور)رواية(اللاتينيلحيالعجوز!النتجرةتتتبثكاشتودكنها،تورانهرضفافعلىالمنتشرة

الريسسهيلللدك!تور)رواية(الغميقالخئدق-.عجيبنحوعلى

الظلالالواردةالجوزشجرةتحبكانتلم،وقتذذ،اعرفلم

123،ص.ب*دابدارتنتظرهيفدحيثالىترنوانكانتااللتينالباكيتينعينيهاولكن..نلك

-يوم..ذاتمهديةمنحتنيهااتىالمبدائيةالعواطفانعلمتانيقد...

!.عزيزةذكرياقولتصبحلتخلدمعينمكانفيتلتصقانالىبحاجةكانت

اء7ا1180110110"5اااها؟هاهااها"ااال!.11.11.11.11811.11.1(.11.11011.11.11.11.11.11011011.11011.11011011011.110110118110110+.االدافعهذامنبسبببامانتتشبثمهديةكثتربما.؟.يدريومن
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لجرصرعف!15+ا.!!بر-1
،ه،بر(،ظصمئسيرصة---ص-"---

ا!.!م،،،ء-3-*-ور-*!!!!!!!!!!!!!!وو-ت/--7،؟5
!صعصرصعئصصصبعءئصر!ز!صئشهـصنئئب!صه"ص"صب!ص!

-*زر-6

احتاجواثم،مرضاوعاهةالىيرحعونهافصارواالثيءيعضالفناننلا،سسصيمهي،هسههيسه!
"...

بنم يحتاجال!وميةالحاةفيالعارضالامرانيدركواكيتطوللوطالى.
......النفصسجعيبىميوحل

كلماانحرافااقلالليلزاويةكانتوكلما،التقاطهفيالجهدمنكثرالى..

الاذو..و.....ا.و.4زعبرسميررقلم

ستالعلتفساص!عةيق!ضيرهامعثاابرايجالطميالجهدكا!صههـ!ه،4،سهه!يم!4.كلي06ه!كيكلههـ-مي،4

ينقل!ليفيعرففهو..هؤءالرصدموهبةمنالحظموفورتنيرسمر

ألازمةهذءيجطكيفويعرف،الازمةمشوىالىارماديالحادث،ووجهيبصدريرذاذهاتاقيت،انيالقصرحملهاالنحر)ولمنموجة

نكهةقمصهيعطيوهذا.وتبررهالبسيطانحرافهاتبرزحياتيةبسيالةصحرانيحملت.الم!رعلىحلوةلبنانوأنسام.،نفسهاتتئ!قت

البائسونتحتهايررحالتيالازمةوطأةنحسانناوتذعر.أنيناليهاانسانية.حروفهابينمدروجاقوميو)؟لى،ديهاعنائيالوجدتصوبهاويممت

يتأملوقفالذيم!الشابذلكيعنرلامناومن،الخبزعنالباحثينمنسبيلفي،أنفيامافحوالجبارالمكابدالبسيطرلديانسانلمحت

بانيغريهاكانبينماوتغرقلوم-فكرةبنشوةنساعرا،والبحرالسماءالكلمةهلىهتثملهماوكل..أمانيه،قليه،كراصته،عما4،لقمته

.يمرخصعبةالمنالعسيرةذلكمعولكنها"الكفاف"المختصرةالنبيلة

مكانكلفيالاعداءهزمالؤبم!..عطيلانا-ضمانعلىموانجبنهتحتولممجضمعفياعزلالانساندمماالتحقيق

النائح:بصوتها،حبهاتراتجلبندلاوةفنعتهعيهتقطعبئمهواذااليوميالعمل!لوفي.كريمةميشةمنمعقولحد!يالمواطنحق

تشاركلا..جيدفطورك..تتأخرلا،ألمملالىاليومستذ!ب،)بلادةعنتخرجهلحظاتادصءعلمصتمر،ا،سحتمرالصراعذاتوالحياة

رجلانت..نجبركلش..صغارواخوتكماتابور.بهالعمالبرهاتميعش،ي!تهبيرفيالنظرمعاودةعلىوتجبره،الاشنمرار

وينفجر.غيظايميزبالئابفاذا."البصتبنظرةالحادثويستقبل،يخوراوفيثور،عصابهفيها.نتوترتمنيات

ذاكبكلامهـالابنهاتؤكد"صغ!ةاحرف"قصةفيالامىنتربماكامناالفنانيكونوهنا.منالاةعمماواهتماممناغادهعماتختلف

يحسالشابولكن.الجسيمةبمسؤوليتهتشعرهانوتريد،عليهعطفهااسرعالانسانمن!راتعنم!اانحرفتاتيالز(ويةوجداذا،يرصد

والسماءللبحراستسلمحينبالذاتاللحظةتلكفيوتعبهلعمللثقلبكلالفنيةوعدتهيتفقمااجودعناعرهامنمتنقيا،وتثبيتهابالتقاطها

تلكالتحررهنيهاتعليهتنغصىامهمأقبلت(سلبااوايجابا)العا"منومومفهيتلاءمماواحى(لونأولمة3من)

ساميكانحينالماخورفتاةذراعيبينالحالمةالثوانيتلكمثلوفياي،برصتهاالطبيهيةالحياةنقلهوالفنفيانالمستحيليعلموالكل

يوقظهالعجوزبصوتاذا،البشربم!ا(شننقعذلك"نبانتشالهايحلميحتا!أفعلوردصدمبررةكأواشياءوصفق!وصثىمنفيهامابكل

..ذاكالغرامومشروعفيلهمن..مقنعةحقيقةعلىفيهتعثرؤهـلاتاريظك!نقصصالىفهمها

."يريمكزبونهناك..تعاني"بالسخفنثبعرالاأهيكماتعاداليوميةالحياةرأينااذانفيدماذاثم

فيويزيد"الشمسجبينفيوحل"قصةفيالمشهدهناتجدحدإثنافياتونجبقنسديدةكلمةهي"انتقاء"ههـلمةوانن؟..والملل

منظورغيرعدوايقاتلئنهويزبديرتميساميانالحالتلكتعاسة،الانتقاءيجيدبانهفناناوصفناواذا.ايوميةبالحياةالفنعلاقةعن

العجوزنحوتمشيثمواشفاقبرقةاليهتتطلعالفتاةرأى))بينما...السحريالعملهذاطريقوعن.الوعيشديداوموهوببانهنصفهفكاننا

"الراسمططئةبالحياةرأير"عنيعبراييشتهيكماالعالممخلقيميدانالفنانيتمكن

فيستحيل،ذروتهاالرصدموهبةتبلصغ"امنيةمجرد))قصةوفي.عندهالان!بعانمفهومويعرضمنهاموقفهويحددالواقعية

نفسيفيالحبلاندفاعاتتمجيدفيهشعربم!غناءالىايوميالحادثففدالطبيعيشرهعنالنفسيالزمانفيهايتوقفاتياللحظةاما

الدنياعلىطلعقى،المو؟دةوالامئيةالمخنوقةللعاهةرثاءوفيه،المراهقتتدخلمعجزاتشكلعلى،القديمالقصصيالفنفي،.نبدوكانت

حدإقةفيكان"سعاد"الجيرانبنتالى-كالعادة-وهفاجديدمنعندالاحوالتحسنتثم..وشياطينملائكةمنمنظورةغيرقوىفيها

حوأسهويدنمدغصدرهالىيتسللوالهواءربيعييوماصيلالدار

يتورزمنمنذانه..باحضانهاوننلقاءذراعيهاتفتحبالمطبيعةاحس".قريباستص!رتنيرلمسمرقصصيةمجموعةمقمعة)*(

ع!6



مصالحهما.علىالحفاظ"بجميلاعترافااولحبرمزا..هدية..شيئا..ماانسانايعطيان

فتيانهمالمجموعةهذهفصصعددنصفابطال:نزيةالهوالطريقةحديقتهارضعلىلمحمئدعروقهفيترقرؤتالدفاقةالمشاعرتلككل

قسطبأييحطوأ-لعاديوناناسهماتنانيالنصفوابطال،ياؤكونذات..رقيقه..قرمزياحمرلونها،كألحرإرناعمة،ممقودةنثربطة"

لماذامغدورينيكونونالحا)تبنوكل،لمشكلت"مالاجتماعيالوعيمنهوذلك"...وحدتهافيهيفريدة.مغر.بةوتموجاتلطيفةثنيات

اجلمنوالمملاقيهـعطريقفياي...لصحيحالطريقفييسيروا!ألشبعر

سببين:ءلىايضاتعودالظاهرةهذهولعل.وكرامةعدالةاكثرحباةدأك!ندولدالذيالاسىيبرزاندقيقةبمهارةقصاصناويستطيع

يمنحانه.اي.عمرهمنالعشرينفيمايزالفهوالمكاتبسن:الاولفهو...الجبرانبنتالىالشريطةاهداءامرفيترددهمنالمراهق

..حولهاومابيئتهفيالاوليةومثاهداتهومطالعاتهموهبتءنوهذا.بعدالارضعلىتثبتلمقممهلانوالاحجامالاقد.مبينيضيع

فيالنهافبماطراقهاتجدلمالمربيةالامةانالىيعودالثاليوالسببويدكرنا...الافئدةاعماقيبلغناعممترفرقيقالصغيرالحزن

تتجسدالكلأ-لبهذاقيمةفانذلمكومع.عربيةاشتراكيةبناءسيلكليعانيهاانسانيةنافذةففيه.وهلارشادالمعطفمنالمحرومةبمراهقتنا

طرحواالذين-الشيوغيينغير-العرب"لكناباوائلبينمنانهفيالعلاقاتظىالمضروباتابومشكلةتعرضمحليةنافذةوفيه.مراهق

ولعل.ضااتمبالة.وبدون..ومعاناةوبساطةباهـلاصالمشكلةهؤهالنقد"بقواعدواخلالاموراستعجلسولىوانني.الجنسينبين

الاستعماربا.هـهالنمنانهاي"لبناني)اانهوالىوعيهالىيرجعذلكالىواقربهاالمجموعةفيمااجملمنالقصةهذءانفاذكر"الرصين

الاخطارانحببنفي،لاجتمايمةصيغقهالىبناءوافرفالاشكالمنبشكل.الانسانغنيكشفمحليطابعمنفيهاو"ودقةعفويةمنحوتهلماالقلب

عنالكتاباكثرتصرفانكادتالعربيةالبلدانتتهدداتيالخارجية...مناحيهاحدفي

السبيل.هذاتهدأاننفوسهمتلنتلاثم،مانجتعكليثورونجميعهمقصصهوابطال

انه..هوىثمبحبلرقبتهعلقتطفلمنثلالعاصغةامامتنحني)ناو

قابلارأياءثبتاناحب"التكنيك")الصئعةعنالحديثمجالفياندونويموتعيناهتشحصانيلبتلاثماتجاءبلااطرافهيحرك

يلآءمدامماينتقيهالذيالاداءشكلفيحركاتبكلانوهو.لملتطويرميزةوتلك-والمنازع*جواءمتعددوابطالهانورغم.بالسببيفكر

وبإسلها،ينتقيهااتيوالحوادت،بهاالايحاءيربدالتيةالفيمعالىانحصرواخروهفاذا،حياتهمازمةهوالعملفان-للقصاصتحسب

ءهجنابلتقالميم!انهضمانيمكننافلامشوردافناءلقصةمادامتاذالليل)1قصةانخىالقيمةوانحطاطالكرامةفقدانفيمئحوظةدركات

مازالالكا-لبانءلى.نفوسنامعين!لاءمبشكلالتقاليدهذهنخرعانبهيتمسحدمادصاحبهضربهكلبمسكنةفيالانسانلناتقدم"والامل

التجاربعنالمحد،تبجيدممااكثرالذاتيةالتحربةعنالحديثيجيدالىطريقهكلالنثيئيسير"بالثمن.لنور"قصةوفي،لقمةفيطمعا

الحديثحاولاذاخنىبحيافهمساسلهاوليسلاتخصهالتيالاخرىكلفيلإزهار"قصةاما.معيناومسعفدونالحيلةوفقدانالعمى

العقليالركببوبأنالجباةعنبالبعدشعرناالمبادىءمستوىعلىينقهولماالمسلولنرىحينوالاشفافىالرعبالىلتدفعنافانها"مكان

اليهإصلانيرإدالؤيالهدفان.باكملهاالقصةءلىيهيمنبىهـامعوالعملوجيرانهاولادهومخالطةالمستثفىتركالىمضطرا،بحد

ويسبر-الطريقارباعثلاثةيسر،نه.يبدوفيماواضحنجيرالكاتب!علاجهثمنتفعتعدلمالوكالةلان،الناس

."الايخبض!الحمار""امنيةومحرد"والاملالليل!ءفيكلهالطريقفيوحل"بطلةامامعليهامثارغ!"لعنة"اليوميالعملويشكل

!ؤيةوفهال!لبالىينغذصدقالكافبهنااسلوبففيذلكومعمرجانهاحمصمايكنشفاذ"المنطفئةالشموع"وبطلي"الشمسجبين

.صفاتاهـيمو-أثوبساطةودهفةجلاءنجبهاصؤية..لىلعالمصافية.الجميلةالصغيرةالاشياءيشوءمسخبلفئاناوليىالناسيضحك

لممالامور..شيءيحمتلم)ا:امثالجملففي.الجيدالاسلوبيجعلهمولميكتلهمولم،واصراربحنقيثورونيجعلهملمذلككلولكن

بالمطر،غسلتفا(،دينةشيء/تغيرلم.المسررعنتوقفكأنهتنتغرالقناعةعلىتقتصرتعزيتهموترى.متتمتركمقدسواحدبهدفيؤمنون

منءاميننسابالاشياءكانتالواسعالافقفي"و".عاريةوبدتيصلحينفالمسلول.جاتهملهاوهبواانساليةاموربعضيواكشاف

".لهاوجودولالحياةاثرلاوكأنناعمةرفيقةالدموعوراءالذين5وبأولادخادماتعملالتيبامرأتهويلتقيالعيدصباحبيتهالى

..با!جمالوذغعرالحسودقةالموهبةالىنطمئنهذهمثلجملكلنظراتهمان.جديدمناليهتعودالحياةبأنيشعر"الحلوىيقضمون

الفجر)):هماينشعريرنرافموصتبنفيالحساسةموهبتهالكاتبركزووركلاناللحظاتتلكفيوايقنلهايصمدانيومايستطعلمالحزينة

غضةرؤإةونرىعظيماانتصارانجدوفسمما"القلبفيالنور"و"ينزف،الحنونالرفيقةالاعينتلكامامحتماسينهارقسوةمنالحياةفيما

سريعةلقطاتيعرضءاونفيلمفيىنناعرضانيشكلعلىالعالميناجيالازرقالماء))وبعينيهالمستشغىالىيدلفالؤيالشيخوكذلك

الحكمركاوانني"ينز!الفجر"فينشاهدءذلىن..ثانيةفيللعالمسو!ذلكمعلكنه"وامانةبشرف،لقمتهيأكلانه،)بمفتخرانفسه

الوهـنفيالموهورينالمثقةينكبارمنلا!شببنالاقصوصتينهاتينءلىإ.البيتفيوجبمةالمقمدةزوجه؟اركايستعطييهيموسوفبمرهيفقد

لاق!ا،صنجبنابراانهماءـ!واحدةنقطةفيمعهمااختلاةبمع..العربي،الخانقورباطهااـلازمةهذهاخطبوطةاستشعرقدنفسهالكالبولعل

وحدة(عتمدذاايوزننجهو،دأذاالاالشعراسعيلاواناشعراالىوعمدوتجسيدماالمشكلةرةبا!هفاكنفى،حلالىيهتدلمولعله

القصصيبحقنادإتاذااننيالخلافهدافيوعنربما..منغمةزمنية:بطريقتينقسوتهاتصوير

فياجدوانا.0تكنيكاهريبةاللقصةيسفلأنهارننكنيكابتكارؤ!وسصيعرضوفيها"جنازة"اسمهاساخرةقصةكنبانه:الاولى

.الوزن:هو،عاـيهأحافظةاإجبهاماشيئاالعربيالشعرتراثصللالمنونشعر،جشعينتاجرينبينمساومةفيهحواراالحزنمظاهر

الاقصوصينهلاينعنالسيابشاكربدرالجبارالشاغركبالىبلؤممدفوعانبل،فيموقفهمامخبرينغ!التاجرينانالقصة
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،عععي*سسععينواةتحملان"ينزفالفجر"و"القلبفيالنور"قصيدتكان"

..

يصيبرة4بلغارقصص%لهذاصالمبيةالمعرفةلاحساسوقوةخصبالخيادالىيجمععظيمشاعر

ثسمرى!ت:ترجمةبرالا-اءيعنيكانولكنهلالفلسفةالمنعمقينكان.منبشاعرتذسنيانك.."

السعر.بماهيهالمبكرهالمعرمه-كبرىاهميهال!بكر

!؟ص2ءا-القاهرة-المعرفةمط!عة....؟..ا"1005*واا.و
ير!عمحبمحعم!عم؟ول-*برءبرخععي...،لعايهلبسيطهالاسياءهديمجدىالساعرجب!ررى

ولاريلكةانه.الالهمنبدلاالملاككلمةيستعملوهوللملاكيمتدحها

الصحف!ينلاحدسؤالعلىالمشهرالروانيهمنحواىارنستأحا!هامحمى"أه3"
.......المنجسدالمحسوسعنلعبرانعليناان.بهسمعتالك.يب

انني":قائ!"حاتكصدرفيالادلبمالنقدمارست"هلسألهعندما...ا.ناشث!؟!مور
...اذنعيبر..الرموزعصر!بملعيتنىشاالمجردعنولش

".والغرورالادعاءامارس".ونحنفيهفنجحتحققتهوماادركهماهذا..المجردعنبالجامد

ولايمكن،مطلقاحكمايمثللاالنقدفيهمنجوابمارأىانمنوبالرغموالراثالاساطيرمنالرموزهذهنستعيرأناما-الشعراءو(قصد

علىينطبقالرايهذامثلاننرىاننا*..الشمولصفةلهنكونانالرمونر!زءنبغرولكي،نبتكرها..نخلقهاانواما..العالميألادبي

..الخطرةالمهمةلهذهيتصدونالذينالنقادمنكئيائيدءلةاوطويلةصرةاوقعة:ينادبيبناءمنلنالابد

ميدانالاهيماالادبية"لحركةانيتوهموننقادنامنعدداوانالاخيروهذا..شعريةاصغصةاو.الرموزنفسفيهاتستعمل

للكروالمجيدون،بالحديدالمثقلونالفوارسالايخوضهلا..للقتالثحرقهافيالعالمهذا..البناءهذامثلفضمن.فعلتهما

مضمونذات،متفاعلة،حيةعلاقةهناكبأن،بعديؤمئوالموهم،والفر".لهانريدهالذيالجديدمعناهاالرموزتستمدالفنان

الاساسيةالنقدواجباتاولىمنوان...والاديبالناقدبينبناء:اببهبفقدجبراابراهمجبراالمشاعرالقصاصاما

ا!فىدية،ومميزاتهاديبكلخصائعىعنوالكشفائنوجيهومهماتهزجربفانت.عليهااهنئكجريذةمحاولىهـتككتافي"

برتطوريرء،يسمحالذيبالاسلوبالاتاجو.فعييم،ادبهفيالاجادةنواحيشتىفيالنورصور،بوضوحترىوانت.والتمقيقالاناةمنكيرفي

اللربتسداتيوالموانعالعوائقاقامةمنبدلاالانطلاقالىبهوالدفعوضوحعنات-الشعرفيمماهموهووالتجسيد.والوانهاش!له

مش!لةفانولهذا..تواجههمالتيالاشياءمعالموتطمس،الروادعلى.الر؟ية

العملكاناذاوخاضة،خاصةدراسةتستلزممعقرنةمشكلة..النقدلا!ن"القلمبفيالمنور"فيمنكانجحانت"ينزفالمفجر"في"

لادبنا.لننقلدائمةحاجةفيزلنامالاننا،مترجما..نقدهالمرادالادبيالا!لىفيالابواب"!أوهالمعباح":العاطفيةالمبتذلةتالعبارتتجنب

..ابداعهعن*ربيةامكاني!لناتعجزقدماا!خ"و!هرومودةحبفيتتثا!كاناليدان""ا!لبكنبضاتتصفق

ظهرتاقيالقصيرةالبلظريةالقصصمجموعةاطالعواناهذاشذكرتفيالاضاليةاهـرداتلالعجنيكما..اج!لا+دعجبنيالجمادانسنة

طلعتالشابالاديببترجمتهاقاموالتي...القاهرةفياخيرالولا،!اندقاعا!ر.!لمنقصيدتكشمو"ينزفالفجر"في.الشعر

استتراتوصحيح،للقر!"لاولىالمجموعةهيوهذه،السمريالافق.يتثاعب.الفجر":النثربكلش!هاتقليلةاحياناتفسدماانك

ولكنه..المعروفةوالجرائدالمجلاتعدثهـءنفيوالبحوثالترجماتمنمنار!اديةارمورهذها!لمع."تهربالهائمةوالظثلبالنارمخضب

.حالكلعلىنالثيءقر!يطلعالضوء):الجميلالاخيرجز؟عالمقطعهذافييكفيكان.شعرك

ومشقه،بجهديقنشون..زالواوما،الناشنونالادباءكانولقداثنيالمقطعوافست"السرررمنتنهضىعاريةكأمراة.البحرمن

))عررالجادينهؤلاءمنهؤاومترجمنا..الجديدهددوبهمعن،ومعاناةنوعالىتنبهنافينك"حزورةكانتاغرودتي"الاولىالاخباريةبالعبارة

ابراغموهذه.كذلكقصاصانهاذ"..الحياةوعركته..الحياةاغرودتي":قل.!وهذأ.مقدمانستشعرهاانيجبالتيالعاطفة

والرعاية،الصافيوا.لنور،الطلقالهواءمناليهتحتاجفيماتحلمتاج".الخ.يارب:.تقولكانت

يلخذالتي،كنلكالمخاعىالنقدوالىبل...المخلصةالصالقةتفعلوحسنازمنياقصصيابناءالشعريةالاقصوصةجوتبنيانك"

تهكم،بغرالاخطاءويصلح،امانةفيويرشدها،حبفيبالايديالعجوزمن)..الحركأخفاقةمرئهبصورملأىقصيدتكانكما

اولفيوهي..علي!اويقضييميتهااجاجاملحالا،عنباماءويسقيهاتميلموررانغير"شاربيهيفنلالنيالمختارالىالبقرةتحلبالتي

...الطريق*سطرهذءاستعمالكهوالسببولعل،التجمعمنبدلاا!نتشارالى

عشرةاربعتضمالسمربماطلعت*ديباصدرهاالتيوالمجموعة."بذاتهمنهاكليكفيالتيالقصيرة

بويان"،"راتشيفجورجي"امثال..بلغارياك!لياعشر+لنيقصة

الين"،"شوربمجيسكيتشودومر"،"تاليفديمتر""بولجار.؟...ار(يتم

دعيان"،"اوستريكوفايفان"أمثالالمعاصرينالكنابوبعض"بلان.فق!.دشقفيطمعاالشامبوادبمامااجتازتالبحرمنالموجةهدء

،"ماركوفجورج،"راديشكوف"،"فالياف!لوف،"كالفوفص!ريتندىوكما.ايضابغدادفيطمعاالعراقبوادياجتازتوانما

القصصبعضىعرضاو..تلخيصهناوساحاول"كوليفقسطنطببن"سعدمنقبليكان..طروبافرحافاحتضنته،النحربرذاذووجى

فيعليهاوالتعليق.التفاصيلذكردونسريعاعرضا..لاكلها.....هوائهقبلالماءبرشاشة

وامانة.صدفىمتفتحوعيمعغنياتهنيهاتيعيئرسولىالقارىءانموقنوانا

طربقةفي..الروسيبالقصصكبيرحدالىشبهفيهافالقصعى.فنالقةوموهبة

يرجعوقد..تعبيرهاوقوة،الانسانيطابعهاوفيلملاشياء،معالجتهاصبحي"لدينمحييدمشق
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ثم..اختفائهبعدالئفسيةالفناةحالةثم..الغجريةمعغراميموقف..روسكابيدعلىبلغارياميالقصةكثاببعضتتلمذالىذلك

جانبكلمنالناساحاطهوقد..جاءكماوغريبا00فعلاوفاتهقصةفيهايحكى"راتشيفجورجي"ذ"المسبحة9)قصةفمثلا

احمصم:ومالكبيرةفترةهكذاواستمرا،طفللهمايعشلم...وزوجتهعجوزرجل

"...بالغناءيتدفقفلبهان))قامالذبم!..كيريلبالحاجتباركا"كرريل))اسمياهبمولودرزقاانالى

اخر:وفالفتبمدالجديدللمولودليلضمهامسبحتهحباتبعضىالطفللىوالدواعطى

"..الفقيرالفىهداالجوعمنماتانه")لازدياد((كرشو"اسمالقريةاهلعليهواطلق،الطفلونماالئنرور.عند

لمصدإقايها:القنياتاحدىقالتثمتمرمناسبةكلفي،جديهةحبةلولدءيلضمالابواستمر..نموه

.0حقءاىكانواجميعاولمكنهم"العزيزهذاالحبمنماتانه"حى..موظفااشتغلثمالمتوسطةدراشهاتمخى..وحيدءبحياة

وقد"كوتشوعائلةغداءا":"شوربجسكيتثودوبر))قصةوكذلك...الحربطمتانلبثتوما..صفوفهفيفانتظم..للجيشطلب

لاحدىقصةفيحكي..بالفكاهةالىءا..الساخراللاذعباسلوبهتناولمهاالفخركلفخوروالاب...الثءنيا!زمار.لبةالىرفياثنائهاوفي

التيوالتفاه!..التفسخوعلىالتحرإبىقبلالمتوسطةالطبقةمنالاسرخباراشديردبنهمفيتتبع..الحياةفيصبرهعوضالذيبوحيدء

إ،رعىبالمعثطعجوزابمناكونة..ةالاسرهذهافرادفيهايعيشالمعاركفيهايحددكانالتيولدهخطاياتقراءةعلىويتلهف...الحرب

غارفةدائماوهي"تستا"الثلاتوبناتهالمتصابيةوروجته"كوتشو))ثمسيرهاليتبع..الخريطةويفتحالابفيقوم..فيهااشنركإلتي

وتسا""..الةرا"يةالقصصقراءةتهوىالتي"تبسا"و،المانكيرفي..المعركةعنشيءكلللناسينترحصريطتهحاملاالقريةكلفييدور

13بيخئعراندونالمردىم!قطمةلتسرقلاخرانمنتتسللالتي:يتساكللجعلهممافجأةانقطعتوصيدةخطاباتانفي

"وكوز!إ)المسيد*اللهم..شيءجاتهمفييىوهكؤا..احدت!ءاياو..جريحام..مربضموهل((ك!يل"يكنبلملماذا

للمنزلبعودثم..حاجياتهليسوقفيذهب..اتئ!طهمهوالعجوز.0أ!اخر

شصاوفتهاتهاحدىتساروهاندونالطعامليجهز..المطبخويدخل:اخرىمرة،بردديجعلهيخشاهالذيالاخرالئبمءذلكولكن

..للغرفالصيئيةيحملمنيجدلمالطعاماعدادءوبعد..زوبخهفيهماعلىشحصلواالم؟اويموتون..هكذاالناسيتقاتللمانا-

يعدلموالطعام..الغداءموعدجاءحتى..سريعاالوقتويمضي"؟وحيديتحطيميريعونهل..0المكفاية

وبصلا....وجبنا0حىبز؟..اكلواانجزا*همفكانبعد.الاشياء.هؤهفيفكركلماكالثلحبا،.دةعروقهفيتجريالمعاءكانت

صغيرةشرائحتتناول-محليةالقصعىانهو..اخيرشيءوثمة.المباركةلمسبخنهاخرىحبةيضيفولكنه

منبل..لابأسانهورأيي..بلعاريامنالحياةمنضيقةوقطاعاتففقد..وحيدهبوهاةالمدرسةناظراخئره،كئبيومصباحوفي

الساكنة،حجرتهفيبعدهاشوهدوقع..وزهدها..الحياةفيالامل

علىضوؤهاانعكسوقد..الضيقةنافذتهامنالشمستتسللواتي

..كبيرةسوداءحبةاخرهاوفيوظهرالالوانالمختلفةمسبحتهحبات

..الى*سودالحزنزحفلمعانهاومع..قاتمالمعاناتلمعوهي،جديدة الآد!عالامعمه
-...الابدالىوغمره،الحزينفلبه

هدوئهافيالاتتاءيرى..قوىوجدانالابدركهالافنيةلمسةهذه

دموعمنقيهامايرىولكنهوضجيني..صراح..عنيفةكانتولوحتى

بحيتالانسانجةالمداتداخلفيالاحزانوتسرب...عنفبلاتسيل

السنواتمحموعاتمنمحدودعددالادارةأسدىننضحالبسيطةالمظاهرةهدهووراء..هادئةاطراقةاو..كيبرةتظهر

راتثميف""تجدوهكؤا..0ا"ساةبعناصرالمليئةالبعيدةالاعماقتماما

يلىكماتباعالادابمنالاولىالستالموا!تعنويعبر،نفسهوس..الجاةمعالانسانحكايةيقعى

*نسانية.

هـرتالكبيرالدشيكيللهـالب"الربيكا)عار!"ستارلخ"قصةاما

فقر..موسيقيشابقصةفتحكي(9،91-1778)(بلانالبن))

.اطااط...اطاط59الاولىالسنةمجموعةاىشطرةوجدءيوموذات..القرىفيمتجولا..الرزقطالباجاء

".3"هـ2اأثانية""..القريةلسجنوقادهفيهفشك،القربةساحةفي..مسطبةعلى

".3"25الثالثة""دوت..السجنف!ادخلالتياللحظةومنذ..حقيقتهلهتبينصش

"03"25اأرابعنب""."الريبك"الموسيقيةآتهمن..العذبةالحانهالقريةفي

"03"25لنسة""تسترقجاءتف..الغجرلاتاصرىاليهجذبت..الالحانوهذه

"03"25السادسة")ءديفرجدلعمدةتوساتثمالسجننافذةمن..والنظر..السمع

الغجرإ"بالفتاة..المظلاحالموسيقيعلاقةوتوطدت..كانوقد..عنه

..المفتاةقلبفلسر..أخيهاعرسحفلةفيعزفانبعدوعائلتها

-----------.--------2بعد..!وبهثم..عندهواشتغالهللابصداقنهثم..الابوعطف
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كانبانهالمصريالموطنيالاكبرللمحفلالاعطمالسكرتيررفعةمحمدخمائصهاعلىدتعرفوانالاخرىالشعوبحياةلستعرضانالضروري

العربيةالاراضيوبيعبالسمسرةاشتغلوانه،الصهيونيينمعبتعاملنترايينهالىوير!فع،ويثريه،ادبنايفنيذلكفكل،المحليةومللامحها

وخيانتهابالصهيونيةالماسونيةارتباظإنجفضحوبؤلك.لليهودوءلممقا،فوةادبناثبلبيزيدالذيالنقي،الدممنجديد"بدفقات

."العردبللشعب..ورحآقي

وحقيقتع-االماسونيةسماتعنللحديتقصلاالمؤلفيعقدوحينواللغو،كأالمطبعيةالاخطاءبعضىبا.لكتابجاءانهالمقابلفياقرولكني

بينتختفيالتيماربهمعنالكشفيحشونوحم!مالي!ودان":يقولالترجمةمراجعةيحاولفلما&رجمفاتالذيالشيءوهي،اليسيطة

اداالاالتكنمفيلملاغراقلاتضطروالماسونية.السريةالجممياتجوانح..طبعهااثناء

الجمبباتوجميعفالماسونجبة...الاطماعلهؤهسربامسرحاكانتالسيدمهرأنمحمداوقاهرة

الخفيةالقوىتستخدمها،وسا"للهيوانماغا.لاتليستالمماثلةالسرية!

امملصحلاراضالماكسوزندفويهومعمناوقودضرهملمدعرلضالمكنخافهدفياشنعمابم!ادستازىدظمهئ!كنولسرسم!!ااددرا+9سسيسي

."اسراييلببممطامعدورحايلالم!اليالمديمل!هديم

واسياده3الماسونجبينمنالتلمودتلاممةيقودهاالتيالعدوانيةالروحتلك--***سسعهـ

.((؟الميهوداحبارالسرطانبترالىالداعيالمولفواما،لماسونية5مهوالسرطاناما

الدكتورإدكلوالؤيالسرطانهـوهذااو،الكتلمابمحورهوهذاصالمقيميناللواءعربمن-البستانيالدينسيفالدكنورفهو

الوقتكلوهو.ويلانهمنوالتنشلصلمكادحتهالعربيالشعبالبستانيبينالحيلولةعلىوالعملالماسونيةبفضحاغرمطبيبوهو،-دشق

وعداوتهاوالانسانجبةالحضاريةالقيممعالماسونجةتنافيالىيشيرذا.نهالكتابواما.عاماعشريئمنذ،العربيالثسبمصيروبينسمومها-

الصالحة.و*جتماعيةالاخملاقيةالمكتسباتلكلوهومنهاائرلفخرجالتينيةالمطالطويلةالجهـودهذهحصيلةفهو

الىادعوفاننبم،تحالئهاوكتابباقتاءينصحاناللناقدكانوانهذهفضحوهوالا،بانجازهنفسهالزمالذيبالواجبايماناثد5"

وانصحالعربيةالاقطاركافةكلواسعنطاقعلىالكتابهؤالشروتعريتها،النشوهاءوجوههاعنالكاذبة*فئعةوازالةالفاسدةالزمرة

المحرسية.ومكنباتناالعامةمكتبادنافيباقتنائه."احداليومبعدبهاينخدعفلاالشرفاءامام

منهموالطلابالعربالقراءلدىعديدةتسا؟لاتءلىسيردانهوأظنالماسونيةمكافحةوهوالا،واةقحالاولىالصفحةمنذالكنابفهد!ائن

معركننافيفعالةفكريةبأسلحةسيزودهمانهو(ظن،-خاصبوجه.منهاالعربيالشعبوتخليص

والكهيونية.الاستعمارمعالانيةالحيلايةهوالانالناهضةالعربيةأمتناطنقعلىالملقىالاولالواجبان"

الرأسشريفدمشقتربتئامنالسامةجدورهاواجتنات،المخربةالجمعياتهذهتصفية

كلعلىفتقفيشرهاويستشويخطرهايستفحلانقبلالطاهرة

يخلقونكانواالمستعمرينلانذلك...خطرهالمنعالمستقبلفيامكانية

طبقةالىلادنتميخاصةفذاتفيهنفودهميتغلغلالذيالمجتمعفي

،الطبقاتمختلفالىبأصولمهاترجعوانما،معيعةسياشةاوإجتماعية

لادابدارمئشورهتمنسلفاوالشعاراتالحمودمعينةوأهداف،مصروسةبرام!ضمنلتعمل

الاستمماريةالشاسةخدعةهوواحدبعيدهدفالىكلهاتئتهي

والمؤلف."امامهاالسبللتمهيداو،وخفيةمباشرةغيرباساليب

ادرسسهيلالؤكتورالرالدمعفيالماسونيةالجمعياتبانلايعتقد،البستانيالدينسيفالدكتور

فحسبهالمستوردةاوالبعيدهالاستمماريةالسياسةتخدمالعربيالوطن

العجيليالسلامعبدالدكتوراشبيليةقناديلوالمصهيونيةالماسونيةالجمعياتبيناكيدارتباطبوجوديمتقدهوبل

وأهرالىالماسونيةبينالقا"لمةالعلاقاتعلىالاضواءويلقي،العالمية

الؤينمحيصباح"الناقصةلآنفونيةالتيوهيالكتابمافياهمهيبالذاتالنقطةوهذه...اسرائيل

لىادولوسفالدكتووشرفحادثةارتباطيفضحعربيكناباولهواذ.العربيةامنبةفياهميةتعطيه

-...العربعدوةباسرائيلالماسونية

السبايفاضلالنترقمنضي!:آلناحيةهدءعنخاصافصلايصعلمالمؤلفانمنالرغموعلى

هدهفان"والاستعماربالصهيونيةوتكوينانظاماالماسونج!ارتباط"

آوابدارالمكنابصفحاتكلفيالقارىءتواجهوهيالكنابمحوركايتالحقيقة

فصلمنالأخوذالمملبهذانورداك!السبيلوعلى..فصولهكافةوفي

4123.بص-يروت:البستانيالدكوريقول"الفضيلةمنالماسونيةموفف):بعنوان

السوريالوطنيانكبرالمحفلأنشىءكيف-كتابفيماجاءاليك"

يتهمانفهما،نجامختارواحمداللادحسينوجمعتأليف-اللبناني
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ر.9د!ع!-قص!لقدعلىهـ

.وهدوءبلذهقهوتهيشربالصديقكانبينما،احدثهانليخطر.ورائحةنهايةلاماالىفيهاالباديةالوجوهتعكسالمقابلةالمراياكانت

له:قلتبعب!منتتنسنقلتهمعلىوالرواد،الاربعةالمقهىاطرافمنتتصاعدالبن

اسمك؟ما-يتجاوزلمصبياكان.الاحذيةصابغياحدمرعندما،السوداءالخمرة

الممل:عنتومفوقدمأجابنيبهناءقدئقيلحملكأنهالخشبيصندوقهيحمل،سنةعشرةالا!شتي

حسين.-!الرقيقالظهر

بالالسم:.نفاءلتوفدقلت

واخرىلحظةبينوينظر،ببطءقهوتهيشربصديقجانبيالىكان
ياحسين؟انتاينومن-

ماسحعنتبحت،الشارعالىعينيهباحدىويبعت،المغبرحدائهالى

تنتظر:فرشاةكفهوفي،فخذهعلىذراعهاسندوقدمأ!بني:صوتهبأعلىالصديقصاحالصبيمرفلما،احذية

لمشق!فيهنامقيمون.ولكننا..ثرعامناننا-...ولدياتعال..ولديا-

عليها:الردخلالالممملعنتوقفههوي!بعكانبينمااسئلتيوتابعت

أاباوام.اخواتاواخوةلمكهل-والقى،المصغرالمقهىودخل،استدارثم،وابتسم،الصببيفتسمر

علىتجيبادنعبةابتسامتهترلرثم،بارنةابتسامةحسينابتسم.ومد.برهيحملهكانصغيراكرسياواقتعد،اقدامنابينبحمله

المغبر.الحذ!اءمعالجةفيعملهالصبيوبدا،قدميهاحدىالصديق
سؤالي:

عينانوجههفيوكان.ناعمةبشرةذا،نحيلارقيقاالصبيكان

فقط.وام.صغار،واخواتاخوةلي-فيا-الهرغموكان.جب!ليفيمئهمااجملارلمجميلتانسوداوان

العائلة:كبيرانهعلمتعندمااكربحنانولكن،مجدداوسللتهلوداعتهوكان.غابرةنممةآ!ارعليهتلوحنظيفا،الاحذيةمسحمهنة

أيومذاتمدرسةدخلتهل!ياحسين..والمدرسة-ا!لميبكلنقعتقدالخبزمنبقطعةاثبه،ولطاقةوجههولصفاء

ضلألع:شيءعنيبحتبرألهاطرقوقدفأجابني.الساخن

اهميةكثراليومعمليان.هجرتهاثم.سنواتثلاثفيهابقيت-

ار!رأسة!منولكنه،!رهمنفسقطت،الفرشاةيدهيمسكانالصبيحاول

المحرجة:اثقيفختسفياتهـلفعليهلمجوكان.الغباربهايمسحوبدا،بسرعةتناولها

ياحسينأاليومفيتربحوكم-..ررمديقئهالمانةاو،دليستمهنةفييعملانهوبدا،عمله

عفويا:بسيطاررهإن!3وآنكار،الباهربالسئاتشعانكانتااللتانوعيناهالمرتجفةيدهوكانت

!اصاحيانا..اقلاويرة-!اكاناقيالمخففةمحاوقيفسران،الحا!لرةنظراتهعلىالامل

حياة،سؤالاياثارةدونويطرحان،الحذاءتنظيففيالجهد

الفرقوررا،الاحرىالقدمورفع،الصئدوقعنقدمهصديقيانزل...
.لتذوق،نفسهلهيحضعالصبيكان،حدودلهولهليسوعدابا،قلقة

الميدشفسالحذاءمسحالص!يوتالع.حذائهفردتيي!نواضحا.....
.....ؤيهؤيبهسليلمعه،مغبرجلدعلىفرناةسحبهكلميالفننعلمراره

عنتعحزلالقلمتمسكالتيالدفكان..الضرةوضعف،تحفة1.
.....لمر!لغامضةايامهمستقبل

كورائحةالصورمئاتتعكس+لزالالمراياوكانت.جانهافيفرشاةحمل

والاضواءمقفرةصحراءفيبريةوردةعبيرمثلتتصاعدالسوداءالمخمرةكانتولكنها،الشمسلوحتهاقدباهتةزرقاءسترةيرتديكان

،يضفونوخارجداخلبينوالزبائن،المروحةتبعثهالذيالهواءتحتتهتزحياةمنبقيةفيهلايزالصيفياصندلاينتعلكانقدميهوفي،نظيفة

شتيتمن،المخنلفةالاوتارعلىالعازفاناملتتركهما،المقهىجوعلىالشيءبعضتخفي،اللامعةالشنرةازراروكانت،الخريف(واسطخى

التياقطوعةهذهوكانت.الماهرالكمانعازفيوحدهاالتيالانفامتلىانتولئكاتيالسترةصفحةعلىالايامحكنهالئبىالفناءنسيج

الذيالصبيذلك"حسين"لحنينقصها،احدبسمعهااندونتعزفهذاحضنتاقد،بالنظافةمولعتينيدينسوىحيلايهاعلىتمسكولم

لاينسى..الحذاءفردةتلميعفيمنهمكالايزالالذيالصبي
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فيالصغيرةسمكتهوحمل،اغراضهحسينولملمالزميلقدمنزلت:!لنهمديقياحمتانشئت

وجههبدافقد،الالميمزقهكان.اماميلحظةوتوقفالضيقةزجابخهعديدبين،نحنمن؟عناالصورتعكسكيفالمرآةالىترىالا-

فلم،قدمياحدىامدلوارادولكنه،السمكةلمصيرعابساقىالرؤأالمتشابهةالصور

الممكةتعيشانفيحسيناملينجوانفلبيكلمنراغباكنت.افعلةيسألهحسينالىانصرفلقد.يجبنيلمالصديقولكن

.الحياةوتواصل؟جيداالاولىالفردةتتقنلملمادا-

نا.+لمحىمورةنفسينافينركولكنه،الزصنمميحسيننماببيضاءابتسامةيبتسموهوحسينفرد

تستطيعاندونوتهبطتصعد+لزال.تتعذبلالزالالصغيرةالسمكة.-يكل!هاوضعتاننيياسديثق-

فيه.ثقلهابكلارختاذاالماءفيحملهاطولهاعلىلحظةولوالمكوتذراعهولكن،بهاوالمسح،الفرتناةحملفيجديدمنحسينانهمك

واخذ،الظهربهينوءصنروقاحملالذيالرقيقالصبيذلك،وحسينحذاءصفحةعلىبهاوتضغطفرشاةتحملانمناعجزكانتالضيقة

الاحذيةيمسحلايزالالشريروفيهمالطيبوفيهمالزبائناماميجلياجرجالمرا؟عنالحديثفيمجدداوانهماكأالعملخلالومي.مغبر

فلاسعالطفولةلاحلاميتسعلموقلب،متنعبتينوعيمين،مرتجفةبيدووضعها،فتحتهاحتىبالماءممتلثة،نظيفة،مؤغةدهلنعلبةحسين

النشو"وبعثئىاـ،"لحواقبلاربلإصلم!رولبعمولسوالممغارالخمغلهموكامن.صغيرةسمكةالزجاجبةالعلبةفيكان.المصندوقمنجانبعلى

ضيقاالزجاجةاطاروكان.صيرةولكنهاطويلةرفيعةالسمكةوكانت

والمرايط،جميعاالمسامفيالرطبةالانسامتبعتوالمروحة،بعف!افيالسمكةكانت.الهطو!على!وانارادتاذاللسمكةيتسعف!

عثراتالصورةمنبابداعهامكنونهاعنتعبر،صمتهارغملاتزالالمتقابلة

والمشقبلوالمحاضرالماضيعلىالنفسخواطروتوزع،المتشابهةالصورلمحةفيجديدمنوتعود،ا!وةالىتمعدمضطربة،مرهقةمتعبة

والمئثرة،بالسمكاترعةالضيقةالاحواضكافةعئدفأكئراكروروفذلكولمكن..قليلالتقعرنفسهاعلى.نضغطوئنهاالقعرفيلتستقر

باتأملالمثقلالعمتمنالفيضهذاوخلكل.العالمبقاعاكشفياليناخيل.وبقب،وبعنف،بسرضةتتفىوكانت.مستحيلاكان

معئى:ذاتابتسامةيبتسموهوصديقيلل!ني.الضيقاممانهظفيظلتاذالامحالةستموتالسمكةانوصديقيانا

أستموتالسمهـةانتعتقدهل-:حسينفسألت

ووجهه،الجوابطريقنيتنيرانالسوداوانحسينوعينالهفقلت؟ياحس!ينستنموتانها.كوباو.طاسفيلانضعهالماذه-

تمهدانه:الناعمةوبشرتهالرقيق:السعادةفيمفرطينوولهبشغفيتأملهاوهو،ضاحكافرد

!تموتلنانهاظنيفكل،لصغيرة2السمكةتقصدكنتاذا-..تواالمنزلالىساخذ!اانني.ياسيديستقاوم-

اذا،بحسينالتقائناعلىطويلةمدةمضيرغمالانالىاثريولا

بشير،السمكةعلىالحوضاتساحانذلك!حقاملايتقدالسمكةكانتحينولكن.الضيقنطاقهافيالمحعورةالس!تاملالىانصرفنا

برجميعاالاحواضبلاسعاعولكنه،عديدةبعواطفنحوهايشعركان.خاصةنظرةاليهاينظركان

انه.بعديتقنهلمالذيبعملهمشغولاكانلقد.عنهاالتعبيريجيدلا

الاسغنح.قطعةعلىالدمانيوضعكيفولا،الفرشاةتحملكيفلايعرف

بلورعليحمصوكان،و!اديها.اسسهابئبسطالالمملون"لجديدةالمهنةيمخلانه

وخؤتخديهوحمرة،يديهارتجالىمنيعوضهالصنعةلاصولجهله

القرمزيتينوارتجاهـالشفتين،الجميلتينالسوداوينالمينينفيالضوء

خطببرانثنابان.مطعوتحمامةكجناحي

ماتبقىمسحفييسرعحسينوكان.تموتانتوشكالسمكةكانت

السترةتلكوارتدائهالصنحوقوحملهبعملهيتعذبكان.الحؤاءمن

سارتربوللجان:الجزئرفيعارناالمفرطينالاحذبةصانعيعمليجربانعليهكانلقد.الباليةالزرقاء

الأ+سيثىانهارغم-بالماءتختنقالسمكةكانتوفيما.الحذقفي

تضيقكما-فشيباشيئاعليهاتضيقبهاالمحيطةالزجاجوجدران-به

الي!لهنريالذنرويشتديضطربوتنفسها-التائهةالسفنعلىالمحيطاتفيالثلحجبال

كان،القصرفيالمفرطةالزجاجةعنقمناقربالنهايةلهابحتكلما

كولكنهالحذاءتلميعاتقانويحاولمرتجفةبيدالفرلثاةيحمللايزالحسين

الاشقراروعدمالاضطرابعليهيبمووكان.محاولاتهكلفييخفقكان

ادريسوسهيلعايدةحمة
لر.محلهليحلعنهمايندسرعانولكنقليلايعاودهبالراحةالشعوروكان

منبمينيهيمتئروكان!كاهلهعلىالقيتاتىوالمسؤوليةبالقلقشعور

يلادإبدارالمعهودةبالصورةالحناءتلميعيستطعلمانهبدااذاليسامحه،الزبون

خشية،سلامتهرغملسانهلايستمملوكان.المشابهةالحالاتمثلفي

!إاصلاالاغذار.،بموضوععلاقةلمهاليسبكلماتيتفوه*
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نصءحهـ

شىؤ،-يظلعمويونهحسحس

ظلماتكاهجرشارعيافمتى"..كمدييلوداعاولقل!نآتيهكنا

ونقناهكسأغادررمتى*!لياليهحستصيا،ليلا

الرحصبالافقفياجنريخالاجربماف!أنىياكبيرالحببالتافت.ليءالليلفيالثارع

فؤادكلفيمملكتيولالشيءوبكائيضحكيمشاكبرهوظمآنهوعيونحيرىوخطى

بالاضيأتحلمبالكه،الاكبر-من-حتى-اكبرهووسنانةوظلال،جوعىقلوب،و

دموبه!؟تبتزبالكماالمظامشارعنانهجرفهلميفيهالفرحة

قديهماشتأظأ،ارعتكمنأطردنيالميدانمنالننرنغترفوإعالىفينبواللتصعة

فيغضماشارعيا!صرخ.!لياليهحسنيا
الناسمععصسير

،اغليهادونىزنالمفتظمصونعبافذك
ابوابكدومىمىاءلقجأساعنإترفهىزفيناولننو،عم

فيهنقوياادتدلكيرمافاحذراو1،اتبنمرفستانالعصتلبسمكانت

خيبوامارعبكمنامسحوهتبالغتمسويانأتيهكناتتسننركانت-اهواهااس

ابكى،عباهدنيمصباحاوسائنفيءوصدأالظداعلد(واليعصمعنبرحصنبنبهاعصيبفالنقلرتلميب

عاصفة"النترفة"علىامرلاولسوالاحضان!فتوحالشارعزالماتكسروقلوب.تحسدممطوعيون

تلويلاالعممانوالعصلب.الشاردللنليررهثرثر،تبتنصنأايالليالفصتقبصنعصكانتكم

:محرابأقدسمنبصقولثالاكبرحسنيابخير.شيتوداعكبعدغداسأموت))

ادبر،امسايامحرابكاخفقمرعناسأللن..صدقنيشعاعكومضمنوسأحرم

هيصكر.أنمنإصاارباارصنانتميمعنركاتقومبيرصحراءدتبننصمنالنبارنا

صلاقرشديارظهرةزمانيارزاءلبيوتكاشكولن.خواءهواكغيرمنوا!ر.ب.

احزانيرصيفنإفونمأسنابلنكدايتغييراملنبانىلو

قريبالبورأنيملمففتاادتأالابدالىيطتبنلالليلانلو

باليدانتحلمزالتماوعيولىالجخهابوابحشالنتحارعلمددت

حبيب.كلفيلأقيهسوفوحبيبى

القاهرةشوارعلاحداسم)كله

!موه!3!هه!ء
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ا%
ا---رنحاوب!!دزخىكلصصك!ا!رالا!ا" !

".حمر-اءكوردةأنتريدعمابالشعرتعبرلماذا"سائليسألنىعندما
صحيفةالفقراءةمنتمتفيدممااكثرلاستفدت".اواسهلليايرهذالان"الفورعاكمااجيبه"؟تقوله

بالله.الموضوعاتن5موضوعالكيشرحالذيالنثرمشهذامقالياكتببانذلكاثبتانعابكانانهويبدو

الالف؟الصفحاتهذهستننرحهمالذي:لىقلءليكمجالفيالنثرعلىيتفوقانهفسنرىالشعرمستخدهـ،

الحمراءبالوردةللحب،البسيط،التشبيهذلكان.والتداعيالايحاءات

روعةالىالسحرهذاوينقلك.كبيراسحراوراءهيخلفلطوفانالاستسلامللىمضطرلانيالمن!عراقرضانني

هاملت:بيت،افرك!ا!روفبينيقبعؤرح،المحمومالفرحمن

3.المثكلةهيتلكم،وجودلااووجود"-المتحركةالحراوفهذه.الاكبرأللغةلمريربضحيثهناك

الىهذامايسلمكوسرعان،الساكنةالحروفبينطريقهيشمقالذيالبحراوالنهرهي

".الهواءعنهابطا،ينسابلقالط"-.موسيقيةتجربةالواقعفيألتجربةهي!ذه.الضخمةالصلبة

عميقةشعريةحقيقةايالىهذأبعدتنتقلقدانكفيليتبقىصيفاكماعرفلالاننيالشعرواقرض

وتعشقها.تحبهاالخاطرهذااناقولانواريد.احياهاالتيهذهحياتى

لا...كانتحينالحاحاواشدعنفااكثربصورةعليناتردد
در.وته،التركيزعنصريبلغ،وعيرها،بياتاهده

تورقمملمافروعهاوتورقذهنكفيتتشعبانهاالىدى.والثلانينالعننر.لنبينتتأرجحاعمارلا

بكواذا.الحياةتعشقيجعلكالشعران.الشحرة.النثرعنحياةاكثرالشعران

الضعف.لروحالمتعةيحققالشعرلانالشعرواقرض
تندمجوهكدا.وابر،.ككابعدخمماءمنبرءاتصبحرقودوالتمعر.الختلفةومراتبهابأشكالها،فيشاابنالنة

هطهفييغمركوقدابدية،خالدةوروابطعلاقات
ساعةولو-فكرتلولانكذلك،عذبدينىشعورلىلخالةالذيالبهربازيالجوهرذلكالىالمنطقيالجوهرمنالعقل

طبيعةذيغامضلثيءوجودأحتمالفي-زمانمنبصورشوهـجوهو،غموضساحياتناساعاتكطاكثرفيتوهج

...جديدمنولدتقدوكأنكستشعرفانكاـ،دينية.الشخصيةتبلورلحظاتاولىوفي.كريبةجد

.ء.....سمتطعلمانهغير،الانسانعرفهاالحالاتهذهكل
طريعهيىخدالمعمىالموزونالثمنالشعرينتعللم

فعلوكل،ساعةكلشعر،الحياةشعر،الاكبرالشعرالىؤبوصاغهاعالمهاهفحددال!تمعرجاءانالى،عنهاالتعبير

تستطيع.لايتغيرللذيصنواانتوتصبح.حركةوكل.رائعةاشكال

اذاالافتعالعن،وابعدمهارةاكثربصورةهذاتحققانالننمعراما،كسولايجعاكالنبرلانالنسعرواقرض

قدلكيكتبالهـذيالشاعران.النثرلاالشعرقرات.اوذكلعحيويةنجيكسبك

تحظىفقد،القارىءايها،انتاما.مؤلمةلمتاعبيتعرصمع،غايةبعدهاماالتيالغايةالىبكيقفزوالشعر

المتاعب.وعنألالمعنالبعدكلبعيدةبمتعهغايةعنبعبروالشعر.الاشياءجوهرمدارهكبيرتركيز

اعتبر،ال!عابقةالسطورفيماقلتكلمنبالرغمولكنعرفناهبمافيخبرناالنثراما.ورسالته،وهدفه،الانحان

"لانثراشعراتكتبلاذا"السعوالعلىللاجابةمحاولةكل.فظةوبصورة،متثاقلةخطواتفييخبرناوهو.سلفا

الىالثاعرتدلعالتيوالحوالزالدوافعلحرمةانتهاكا،قبلمنتعرفهالملانهائيةبوجودلكيوحيالشعر

..كنههايعرفولا،بهالايدريوهوالكتابة.قبلمنموجودايكنلمشيء،افضلشيءوبوجود

فصمنافاذا.الزوجةوالشعر،الزوجهوالنثرانلو-بكيمضيالعمربينما-التفكيرامعنتقدولو

جديد.منواجتمعاغادا،بينهماتربطالتىالروابطعرى"فقطظاهريا))بسيطشعريبيتفيالتفكيرامعنتف

يعتمدوالشعر،الشعرعلى-بغريزته-يعتمدالنثرانمثل

الاعتمادبهذافانيعتروهما.النثرعلى-بغريزته-حى"-

.المتبادلحمراءكوردة
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كا!عم!عمءبر*!ععععععمح!*برور*???"??ولء?حععع!ور"*،**كل!*،ص!ح!ي*،*،***"،،كلياء*

يالمينرومح!يداله

بالزوالبعدهامنواهلا،شطيكبينأبترادةرؤيفلىمثلخمرالدواليالعينخمرة،السكارىيحبصبها،صبهابن

**الاصالرونقيالح/الاصاليانكهة".ياسوادصبهاأ

سلالطفيظدهحماالطرمى،)نتظاريالغلالسمياموطالالظنوناشتعالماجداويطفيء،!سافاجم!لاتيبتردصبها

الالحقولعلىفأغفوعينيهايالونانتالالامنخيالمحطزنودعاكااتلوى،وهمياراجيحعلىملقىانا

01مثلخمرالدوالطالعينخمرةالنثاوىيحبصبها،صبها.ايشواكبرياءضجام،ساد!جوعبعينيبكىاباليلا

ط!
مالي6عيونهماومدت،:خوابيجنتسوادياصبهادلالكلادعاءولر،غوياءكلياغوى!ياطيب

امتثالىويتتتهيك،حنينيويدعوك؟هيررسكصبهاارعولثداحتفالطالدجىبهذا،ولكنياعشبأناحتفاليما

ألمتلالي،ماسكرنوات،الصبوةفورةفياليكح!لته؟ضلالفطفيكحرقتوبأنيملكىبأنكادعيفمتى

صفرارالكلالافيناللوالقيتترث،السمحضيائكمنفضفأ(*4*

*"*التلالبينالعبيروفوح،الاماكطاخضلاليا،يالونانا

.بالزوالبعدهامنواه!،اللهيانكهةياسوادلمحمبهاوارتحالىغربتىدربعلىأح!مىياتوهج،ياماسانا*

،"،"4"مهي!!سس!صه!"!هي،*،***مم*ير*سعم!ي)هيلهسن**ما***!ع!ألضوا!عيلم!تعو*رو**حعممىبط!عمللظى

ال!حوريخليلرمشىوعودالواللى

العرب*دباءمن

.أقوياءلنكونالشعرونقرا.لنعرفالنثرنقرأانناالشخصيةولكل،يميزهالذيطابعهفلكلذلكومع

الماديةالقوةبهانعنمطولا،النظرةعمق:هنابالقوةونعني.بهاينفردالتي

".يحققهاقدالشعرأنمنبالرغم"اعبرعنهاناريدء،-بالشعر-أقولاننى..حسنا

البدائيالشكلدلك-للشعرقيادهيسلسالشاعرأنفيهلاتكلفامر،ليبالنسبةطنيعىامرالاجراءهذالان

وعدمللمنفعةلايكترتناطقوىالشعرلان-المسحوراتتحاولقدثنثراعظمفى،راوأيةاعظمان.افتعالولا

الرب.ويخاطب،الزهـنيتحدىالشعرولان،المتفعةوليامالانجايزيالشاعرماقالهالعديدةصفحاتهافيتقول

.شطرهوجهتهويولىويستحعهأوه":واحدبيتفيبليك

واحد،تفسيرالىالجيد.التتعرفينصلالاوءليناالوردةليتهايا

عليناتدخلبايحاءأتيزودنلالجيدفالشعر...نهائي"!لمريضةانك

ايحاءاتانها!حير،والاقتناعوالرضاوالمتعةالرورويتطلب.البثريتحدانيممااكثريتحدانيوالشعر

المنعرذلك،الشعراسراركل.ه"لعقللاتمول!لمرءعلىجرمذبححطحىقائمالشعرلانذلك.واعنفاكثرمجهودامنى

نفسهاالروحانغيرويرضيهاالررحيستحثالذىأحتمالالوقوعيصبحنمومنوالحعفاءثالكمالالتركيز،وعلى
.......النثرذلك-النثرفيمنهالشعرفيأكثرالاخطاعفي

..دائمايحطمهأتبمنطمهالحعليحلولسرالتفسيرفيثالتركيزلا.الاسهابعلىيعتمدالذي

الشفقيعبداللهمحمدترجمة..والحكايةوالشرح
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يالمينرومح!يداله

بالزوالبعدهامنواهلا،شطيكبينأبترادةرؤيفلىمثلخمرالدواليالعينخمرة،السكارىيحبصبها،صبهابن

**الاصالرونقيالح/الاصاليانكهة".ياسوادصبهاأ

سلالطفيظدهحماالطرمى،)نتظاريالغلالسمياموطالالظنوناشتعالماجداويطفيء،!سافاجم!لاتيبتردصبها

الالحقولعلىفأغفوعينيهايالونانتالالامنخيالمحطزنودعاكااتلوى،وهمياراجيحعلىملقىانا

01مثلخمرالدوالطالعينخمرةالنثاوىيحبصبها،صبها.ايشواكبرياءضجام،ساد!جوعبعينيبكىاباليلا

ط!
مالي6عيونهماومدت،:خوابيجنتسوادياصبهادلالكلادعاءولر،غوياءكلياغوى!ياطيب

امتثالىويتتتهيك،حنينيويدعوك؟هيررسكصبهاارعولثداحتفالطالدجىبهذا،ولكنياعشبأناحتفاليما

ألمتلالي،ماسكرنوات،الصبوةفورةفياليكح!لته؟ضلالفطفيكحرقتوبأنيملكىبأنكادعيفمتى

صفرارالكلالافيناللوالقيتترث،السمحضيائكمنفضفأ(*4*

*"*التلالبينالعبيروفوح،الاماكطاخضلاليا،يالونانا

.بالزوالبعدهامنواه!،اللهيانكهةياسوادلمحمبهاوارتحالىغربتىدربعلىأح!مىياتوهج،ياماسانا*

،"،"4"مهي!!سس!صه!"!هي،*،***مم*ير*سعم!ي)هيلهسن**ما***!ع!ألضوا!عيلم!تعو*رو**حعممىبط!عمللظى

ال!حوريخليلرمشىوعودالواللى

العرب*دباءمن

.أقوياءلنكونالشعرونقرا.لنعرفالنثرنقرأانناالشخصيةولكل،يميزهالذيطابعهفلكلذلكومع

الماديةالقوةبهانعنمطولا،النظرةعمق:هنابالقوةونعني.بهاينفردالتي

".يحققهاقدالشعرأنمنبالرغم"اعبرعنهاناريدء،-بالشعر-أقولاننى..حسنا

البدائيالشكلدلك-للشعرقيادهيسلسالشاعرأنفيهلاتكلفامر،ليبالنسبةطنيعىامرالاجراءهذالان

وعدمللمنفعةلايكترتناطقوىالشعرلان-المسحوراتتحاولقدثنثراعظمفى،راوأيةاعظمان.افتعالولا

الرب.ويخاطب،الزهـنيتحدىالشعرولان،المتفعةوليامالانجايزيالشاعرماقالهالعديدةصفحاتهافيتقول

.شطرهوجهتهويولىويستحعهأوه":واحدبيتفيبليك

واحد،تفسيرالىالجيد.التتعرفينصلالاوءليناالوردةليتهايا

عليناتدخلبايحاءأتيزودنلالجيدفالشعر...نهائي"!لمريضةانك

ايحاءاتانها!حير،والاقتناعوالرضاوالمتعةالرورويتطلب.البثريتحدانيممااكثريتحدانيوالشعر

المنعرذلك،الشعراسراركل.ه"لعقللاتمول!لمرءعلىجرمذبححطحىقائمالشعرلانذلك.واعنفاكثرمجهودامنى

نفسهاالروحانغيرويرضيهاالررحيستحثالذىأحتمالالوقوعيصبحنمومنوالحعفاءثالكمالالتركيز،وعلى
.......النثرذلك-النثرفيمنهالشعرفيأكثرالاخطاعفي

..دائمايحطمهأتبمنطمهالحعليحلولسرالتفسيرفيثالتركيزلا.الاسهابعلىيعتمدالذي

الشفقيعبداللهمحمدترجمة..والحكايةوالشرح

04



--اتح!..-بر--،!.*ء.--:ا!ام.شكاس!!مكأ---ا
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دفلالرصعالبهلبدور-اء6

--صى*صىا----------

سحرهمالذيالصنمذلكجانبالىآلاوقاتامتعيقضونوراحوابدورعلي:الصديقالىمهداة

التاير.العميقةالانساليةومخايلهالرقيقةلالتساقه.....

..منتصباعجيبامحلوماالمدينهسكانفتاهد،ألاياماحدفجرمي
فتوامد.طارىءاحتماعالىالزعيمدعافقد،الدفاعوزارةفياما..

سماتطلرحمهوجههعلىتبدووكايت.يخبتسموهوالكبرىالساحةفي
مخيلتهفيالزعيمرسمهاالتيالخططألىيصنعونواخذواالوزراء

الصنم.هذاعلىللقضاء.والاخلاعيوالحبالشفقةبريقعينيهمنوينبعت

منانطلقالعفاريتمنعفريتايشبه،عملاقاالمخلوقدلككان

والفلكوالفيزياءالكيمياءعلماءجميعالىالدعوةوجهذلكاجلمنوملأ،الضخمةالابنيةفوفىراسهاقدوفد،حبيسافيهكانمكان

وطنيةكلمةفيهمالقىاجتمعوافلما،واتشريحوالطبوالكهرباءاعمدةتجاوز.فاخىبعيداساقاهوامتت،الكبرىالساحةجده

بمكافاتووعدهمالعجيبالمخلوفىهذاسركشفعلىوحثهم،حماسيةوالكهرباء.الهاتف

رفيعة.سريعة،ويدبرونيهربونفطصوا،السكانبيناللعرإنتثرماوسرعان

مخابرعمافامواانبعد،البحثعلىالعلماءمنالمبلغذلكواكبيرتمواحىالمخلوقذلكوجهلمشاهمهابصارهميرفعونيكالونلافهم

العظيمة.والمجاهرالضخمةالاجهزةبجانبهاونصبواالكبرىالساحةفيجانباالخوفطرحواماسرعانانهمالا.فرقايرتجصنوهمبأعينهم

ثمارهاتؤتلموالهنسميةالجبريةالمعادلاتونتائعالمخابردراسةولكنومخايلالرحيمةابتساطتهجنبتهمحينما،العملاقلافيحولوالتفوا

الطبيعية.*مورعلىتطبيقهاحالفيهوكما.الانسانيةوجهه

مقدارالمزعيموعرف،خاسرينالكبرىالساحةالعلماهلوغادرهذانبا،والتعسفبالجورالمدينةيحكمكانالذبم،الزعيمتبلغ

للسيطرةطريقةا!ملانففر.بسمعتهلحقتاليالمعنويةالخسارة،الشعبمعالمخلولىهظيتحالفانوجذعوازبدقأرغى،المخلوق

فثسلفيماينجخعلهومفاضتهباستمالتهيكونانماالمخلوقهذاعلى،بمجابهتهليبدأالضخمالصنمهذاسعلىبنفسهيقفانفقرر

.غيرءب.خطرءدرءالىوليبادر

قائلا:فسألهالصوتمبراتبواسطةالصنميخاطبالزعيماخذفراغيهقوةمنوفنى،جسمهضخامةمنجنى،اليهمضىفلما

انتأبلدايمنإ!الحيالصنمايها..الغريبا!لوقايها-خوفهاخفىحتىلبثما،ولكنه،الصلبةصمرءوفسحةالمفتوتينن

وقال.المدينةفيحلمنذمرةلاولصمتهعنالصنمخرجوهناقلبهفيويطبعفيهيولرانيريدصارمةبنظراتيرمقهراجثمهذا

الرعد:هزيميشبهبصوتغيربزمجرةالتحديهذاقابلالصنمولكن.والمهابةالخوفطابع

مدينتكممنالمحترمالزعيمايهااننيسالاهتزازاتضغطتحتالزعيمفوقع،الارجاءاثرماعلىدوتمنهومة

مناحرزهالذيالانتصارلهذابالزهويشعروهوالزعيملهفقالتصدعاخذتشديدةعاصفةانالناسوظن،القلوبوارتجفتالصوتية

.الكرمعلىالصنمحملجراء.والاشجارالجذوروتقتلعالجدران

يافالى،مدينتنامنحقاكنتان،الحيالصنمايهاخسنا-واخذمكانهمنالزعيمونهض.شيءكلسكنفترةبعدولكن

تنتميأحزببهيحفونالناسفشاهدمنهحانتنظرةولكن،ثيابهعنالغبارينفض

كانواالذينالناسوظن،الفضاءفزمجر،العملاقالصنموضحكصنيعكمانه":صائحاوانفجرالامنهكانفماشماتةفياليهوينظرون

ولكن.د"همتهمشكلاشديدةعاصفةبان،المحادثةهذهالىيستمعونان..عميلكمانه..الاغبياءايهاذلكاعرفلااننياتظنون...

اردلى:انلبثماالزعيم."الصنمبهذاسيحلماوستشاهدونقليلا.انتظروانفعا.يجديكملنهذا

؟الاحزابنظاممناتسخر..العيالصنمايهااضحصالذيما-جلدهيتلمسفاخذالصنمالىانصرف،الناسزجرعنادمكولما

فوقنفسهيضعثمألاحزاببحريةيمترفنظاممناسخرانني-متينشةفيجدهاقدميهشصراتيفحهرثم،كالصخرصلبافيجدء

الحرية.تلكفانصرفبالانصرافنفسهامرالامرهذانحليل.فيحارولما.كالخيال

بهيريدخفيضىبصوتللصئموقال،شديدبارتبالرالزعممو!ثعر..مصفحةسيارةبواسطة

:الناسمسامعيبلغألايرفصونفقاموا،الفرصمنمزيداالفترةتلكفيالناسوجد

.؟فضيحتيتريدهل..ارجوكالصمتالتزم-قاجرهااغلقتقدالمدينةوكانت.العملاقسافيحولفرحينويهللون

الحقيقة.نشراريدبل-منينثالونالناسوبدا.رسميةعطلةفيبدتوكانهاحتىوحوانيتها

نااريداذنيتملم*،حقيقةانهاتزعمالتيهذءحقيقةواية-.كبرعددفيهااجتمعحتىالكبرىالساحةالىوصوبحدبكل
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وحاسةالسمعحاسة،حاشين*لااننلكمخلوقانني..نجذبتنيالذينالمناسلهـؤلاءالمرجوةالثمرةلاقدمالمرعيةحكمفيا!يلةاستعمل

صيحاتالىطنقاد،العميقةالسجوننحونجؤبنيدالاولىالشمانني،المجتمععلىنشرهطريقةفيواختلفواالسلامفهمفيحاروا

الىفانقار،المجازرنحو.نجذبنيوالثانية،المغلولينوصرخاتالمعذبين.جديم!بطرفىالناسعلىاظهراناريد

سلوىواخفف،الصاعدةالارواحبجانبواقفالمسفوحةالعمراءالبقعقدالعصرهذاميالمشعوربانفدريالا..وبفنانكذبهذا-

رائحةانوفهمفيواسكبالاصحاءالمنكوبينعلىاعرجثم،المتكولين.احدعلىلاحدلاسلطانانعلىتيقظ

بة.اغيبئم..الانتقاملهبصدورهمكلواسعرالحرية؟السلطةبفرضيخشماندونالحكميكونفكيفاذن-

الرجفة:تخنقهرصوتالقالالزعيموجهعلىالغضبعلائموظهرتوالرفقبالتعسفيؤهبفاللين،الجوروعدموالحلمبالرنئديكون-

بغ...بحمبانترلامتامرفاتاذن-يهونمبدأعلىالرعيةباجماعالاستهتاروعدم،السيطرةحبيزيل

ا"!ي!ةامورتصريففيتساعدنياليسعتالسماءمنهبةظنئك.الحاكمعلىالمامةنقمةمن

متنكرناكربكواذا:خبتفياردفثممليلاالمزعيموسكت

..الزعيمايهاروعكهدىء-فيحسبتولقد.المقدسالصتمايهابآرائكجدااعجبتانني-

اقوىلئيئاكنتفان..زقيبئواستعد..يستعرروعيدع-بكواذا،لمناواتياعدائيصنعك..الحجرمنصنممجردانكالبدء

اضحوكةالطفلايهامنكورجعل..وإلا..فاسحقنيفىتيمنمستشاربرتبةعملاقبلتفهلا..مثاليةمشاعرفيكتتمثلحيصنم

بشاحناتافدامكمنوتأعلقك..لشنقكمنجنيقاسأصنع..العالم؟.عتري

ارباجسركسأقطعئم،واهـتنقعارالسهولفيواجرك"ديامونت1)1.0.عنركمستشار-

ولتتغنىجبروتكمنلتقتاتالوحوشالىبلحمكوابعث،ارباوسأحيطك،والرفاهوالسعادةالوفيرالمالعليكوثغدق..اجل-

تدربماالا..الخرافةايها..الصنمايها.الصنديدايهاهـادكباعةنقافةمنياوسعمايبموعلىدانت،قلبويتمناءعينبهمات!لمبكل

ش!طنيطهريعدفلم،الخزبدلأتهذهفيهاندحرتفرنفياننا.نظراوابعدملاضةوادق

عصرفيالاناننا..عليهالاحدسلطانلاغيببةقوىاوجنيأو..مثلك.مستشارالديكاعملانعلييصعب-

..الغبيايهاالبارود.؟.الصعوبةهذءوجههووما-

الزعموارتمىالعاصفةكأنهضحكهفدوى،ضاحكاالصنموانفجولااستطيعانابينما،الجحور.زضبهغرففيمكاتبكتتخذانك-

ناقلسدهتحطمانبعد..متراجعازحفولكنه،الارضعلىثانيةمرةيمكنبناءفأي،النظيفالنقيالجوهذامثلديالاوالتفكيزالعمل

الوعي.فاقدوهوالمصفحةبسيارتههربثم.الصوتاقلامااستعملفانا،اخرىجهةومن،جهةمنهذا،معكيجمعنيان

نمجرةايةمنحجمااقلليستالرسائلكتابةوفيالتوقيعفيضخمة

"اطوللديوالدفاتر،جسيمعنديالورقانكما،الاشجارهذهمن

تتسعاورافيمح!ةبانلكاقولانويؤسفني،بمراتحجمكمن

تسعرتشيكلانترىلهؤا..مرافقيكمناخرىولحفنةولمماونيكلك

مختلف.وبينكبيعيم
الادابدارمتن!وراتمنالسحابيناطحبناءباشادةاجلكمنآمرولكي..صحيحهذا-

ودفاترالاشجاربحجماقلامبصنعاجلكمن؟مركما،الرياحويعانق

...الحافلاتبحجمومقاعدالنتارعبطولوفراش..الابنيةبحجم

الصبورعبذصلاحبلادبتفيالناستوسأحيطك،العالمانظارقبلةوسأجعله،فخمافصرالكسابني..اجل

.السعادةاسباببكل

العيسىسليمانعربيةقصائد،ومزلاجقفلودهالاعندكمبابمنفما،السعادةهذهاخالىانني-

ثم،ستبنيهالذبمالقصربحجم،صغيرةحريةتمنحنياناخافوانا

حجازيالمعطيعبدا.حمدقلببلامدينةذلكوعند،الكبيرةالحريةفتحرمني،دوفيالقصرذلكبابتوعد

عا.المغيرةبالمحرية(لاجناحيهلايمتعالقفصبينقضبانكعصفورلديكاغدو

أتاي!دوسنرئذونابة.اولاءا.؟11لا
-تلعووللجيسعاماقالداجعلكدن...لمنيديهالحرصك--

المسلحة.

بأعناقوافتكبلاحراراطيحان.نأمرنياناجلأمنأ..لماذا-

!دابدار.لااوافقانني!.لا..لا.؟.الابرياء

.ارجوك..والفضةالتهباليكاقدمانني-

4123ص.ب-يروت..عالميفياليهالااحتاجانني-

..ارجوكعنهاارحلهيا.المدبنةهذءمنترومماذااذن-

ناتريددمتفما،حسنا..المدينةهذهمنارومماذا6-س!ال-

قدسفكتلتي1الدماءرائحةر،ناناخبركفيبأسفلا،تعرف
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واعلن.سيرهاخطوطفينتعثرالطائراتواخذت،والالخفاضاتجميعيدامعانالمفيدمنانهوراى،الحالةبخطورة"لشعباحي

الطائراتوان،الصنمالىالوصولدونيحولغريناجواانالربابنةمحادفتهوانخاصة،باحدالاذىينزللمالذيالصنمهذاعنابنائه

السربقا6لدامرعندئذ.الثديدةللعواص!نتيجةمصرعهانلقىلكادزعيمهمباندأيقنوا..المرعيةعنغامضةاموراكشصقدالزعيممع

.مكابرةدونففعلت،بالعودةالطانرأتسينتصرانهذلكفمعنىالصنمهذاعلىمافضىاذاوانهالنيةسيء

نيمءكلسكنفقد.الجريئةالمحاولةهذهنلتالتيالليلةفياماحتىالنت!عبعتممما.بالمحريةوالمطالبينالمعارضينكلعلىبسهولة

الوسائل.كلمنوالجشىالزعيمافلسانبعد!خصوص.الحيالصنمعنوالدفاعالسلاححملقرر

الامناءولاالقوادولاالوزراءيستطعلم،الل!لةتلكمنتصفوحى.الناسمنالكبرىالساحةباخلاءالزعيمامر،الليلمنتصفوفي

باستغدامالاركانرئيساقتربوانجبرا.مخرجايجدواانالعامونعلىتراجعحاميةمعركةنشبتذلكعند.امرهينفذدممااحداولكن

الذرية.القنابل.الكرةواعادةصفومهلتنظيمالمدينةضواحيالىولجأالشعباثرها

بحقيتخذهانيمكنأجراءخرى،الفكرةهذءعلىالزعيموافىمدىوعر!غضبااستشاط،والمقاومةالتمردنبأالزعيمتبلغولما

دولةمندوبفخابر.ضدهالئ!عبليشرجاءالذيالعفريتذللىالىالاوامرباصدارفأسرع..رعيتهمعالصنم.فربطالتيالمصلة

للمندوبالامر.ويسطالعدوهذاعلىابةقضاءميمساعدتهاوطلبصديقةعلماذالزعيمد!شازدادهعاتفلما.النارباط!قالمسلحةالكتائب

واجابه.الممملاقساقيبينذريةلنبلةلنفجيرالخبراءبايفادوامره.بالصنمينفذلمالرصاصبان

الصدافة.نخبوقتنذونتربوابالموافقةطلبهالىالصديقةالدولةمندوبوامرها،اخرىبكتائبالكتائبهذهالزعيماستبولماوسرعان

الحيالصنمضدالكبرىبا(ؤامرةالشعبفيهعرفا!هـالني!بمولكن،بهامرواماالكنائبافرادففعلاليدويةبالقنابلالصنمبرمي

ودخلواالناسفهب،الصنملضرباتخذتقدالاستعداداتكأيتمحروقورقهبابوكأنهاالعملاقساقيبينتطايرتالقنابلشظايا

المعركة.واحتدمتالجيثرقواتوحاصرواجهانهاجميعمن1(دينة.الهواءموجاتتداعبه

خهوطتسللتانالىالنضالخلالهواستمر..الظ!موالمرمنتعجيهمفالئد،إحاولاتاهذهوالانسجةالتشريحعلماءشاهد

وي!ابدتافنىالظلامجحافليطاردواخذ،النورفجاء،هر1،الهضميجهازهفيالقنابلتفجرانوافترحوا،الصنمانسجةصلابة

.توارىلصوصبقايا.فتسلقبالمهمةللقيامالجنوداحدوتطوع.هناكالانسجةضعفلاحتمال

بل،الحيللصنماثراالناسيجدلم،الشمساتنرقتولماشفتهعلىفسار،فمهبلغحتى5جلدبشعيراتمستعيئاالمملاقجسد

الساحةظللتحىاغصانهاامتدتوارفةباسقةفتجرةمكانهشاهدوالمولكنها،المعدةهيالقنبلةوانفجرت.الفمفيالقنبلةقنفثمالمليا

اما.والكهرباءالهاتفاعمدةتجاورحنىساقهاوارتفع،الكبرى.الهضمعلىالطعامبقاياساعتبل،عليهتقض

الحرية.شجرةانها..الابنةاعلى.تنجاوزكانتفقدقمتهاودبت،يمتلمالعملاقانعرفحينماوغضبهالزعيمحنقازداد

البيك؟لرحمنعيدحلب-اجلمن.عدبهالقضاءفيخاباذاميماالخو!مشاعراوصالهفي

------------------.الصنمبضربالثقيلةالمدفميةوامرالاركانخابرذلك

ودها.رائدةسرعةفيالكبرىالساحةنحوالثفيلةالمدفعيةتوجهت

شأنه،العملاقولمكن،العملاقعلىنيرانهاتصبوقفتالشرقيالجانب

.ا!االاخرالجانبفيانهالا.حولهمايدورتجاهل،السابقةالمحاولاتفي

دبيةساثدرافرقظىمرفت.بالزوالالمدإضفهددتحرائقنشبتالساحةمن

رالذاتالدفاعوزارةالتهمتالنيرانولكن،النيرانمحاصرةألى"لاطعاء

اللهيب.لمسنالىتعرضتورقىقطعةوىأنها

وز)ص.ـمنلاسلكيةمخابرةالزعيمجاءت،التالياليومصبيحةوفي

الادابدارمتورا!مناالىالزعيموذهب.بخدهـةخطةلوضعمنزلهالىيدعوه،الدفاع

اسلحةاتقومانقرراوهناك.المسرعةجناحءلىالدفاعوريرمنزل

الفانبيراطائراتانقضاضذلكيليثمالصنمسافيعلىبالمهجومالمدرعات

.ظهرهلقصفالجومن

مندوزمحمدلا!كتورالحديتادبنافيجديدةقضاياااووقلاقيضبمراميةالابإتفنحركت،الزغيمالخطةواعجيت

هديراسمعقلما.حولهمايدورالمرةهذءيتجاهللمالعملاقولكن

النقالثيلرحاءاوعريةاررنشاقى..أز10طفلدبابةفتلفيوجملهافسحقهابقدههاحداهاداسالدبابات
مهمي4

..مذمموةاعقابوأعاىالدباباتباقيارتدتعندئذ.التنكمنمصنوعة

..واختفت

صنحيالدينلمحييوانساناشاعراقبانينزاد1،الجوفيالصنمحولفحامت،الطائراتلقصفالىوقتوحان

اورأى.لهالاقيمةدبابمجموعةوكانهالهبدتفقد،ترهبهلمولكنها

فاخذ.الهوائيالجوفيالاضطراببعتهولصدهاطريقةافضلان

-----------حسه-------صمىمالارتفاعاتوحدثتالهوائيةالتياراتاضطربتحتىالهواءفييئفخ
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ميكلي،!!ه*كلهي،مصسيصينى488!ه،!!مي،!،!،مه!!ه8أمهي

الدواب.مستوىعلىفيهاالانسانيقفغريزةوتحريف،الاغبياءبضاعةواسلمها،الاسود"لينا"ظلتناشعربتسفيفاقومكنتمليللمحبل

غيرنيواجبمننراهكناالعدرضدالنضالوممارسةالوطنيهحىوضعتانبعدوذلك،بيشامنلحريبةمسامةءلىالوامعةالمرسةاطريق

الفكردوامةفيهلمستمرالدررانهذاوراءمننطمعنكنولم..محسبالطريخد!اعلىوطبعتالمخنحرةالانيفهمحفظتهاكليومهاكتبلها

يحبويزاللامنيصلانالمعقولمنليساذ،نتيجةايةالىنصلانلزوجبىاخرجانءبرانتذكرتغرمتيالىعادتوحن.المعتادةالبلني

اشخاصفنلهاليهايصللمنتيجةالىالمظلمالجوابعالمفيويزحفحيتلكانت"المطلدالعفلنعد"كعاب،المكنبةءن((وسف"

بضعوسجلواوكانترشدوابنئ*طون3اوراعلىوففواانسبقصعووراحدكلالموضوعبهذايتعلقدرساغطاءميبهسيسنعيئ

الىبهموراحبوشاحهالزمانلفهمانلبتماثمجبارةعنيمةخطى.سنواتثمانيمنذملسفةمدرسوظيفةفيوايشغلزالماالنيالمصرسة

.ندريلاحيتبلغتالملامحغامضةداخليةهزةنابتنيالكنابعنابحتكنتوبينما

...أخريوميوسفيالىذلمثمةبضوسرت،يميبنالكابصارحيننرولها

قباني.نزارمنمقاطعوبعضى،سودوافكار"سدىخطى"،كلعادتناعندمايضطرببدررهرايتهحيندهشتيكانتوكم،الكابلهاحمل

فيتحولنقطةوسيكون،اليومهذايحدتسو!جديداامرااننجربينركرهاواختها،موقالىارسلهاسابرةونظرة،ءليهبصرهودع

مقدارها!بزاويةالحياةنحوسنستديرحيت،الإشيننعنحيا.لناافرعنفسمتسلماوخرجبنحببالايمنخديعلىربتثمعيني

فييدريطلابيةمطاهرةزير،ذاننا2الىالانيصل؟ادرجة).18(حينمطرمايسيريزالماوكان..دليلمبللبناميهسب!4الني

اليمنىبيدهضانمطافجاةيولفميففالحقوقلكليةالداخليةالقاعةاغلعتممداناما05ناظريعنونحاباليميننحوالطريقبهاستدار

ينفجر:ثم..جبهتهعلىمستسلمااراهمقعدباوللالنصقبتثاكلخطايوسحبتببطءالباب

حكاياتوالممراتالمروب.ونزرع،سخيفةاموراهناننا!تينحن-خيوظاخنتحينحالهعنيفصحبداانلبتما،غريباعجملشعور

بدمائهمواعمابهمالحياةويميشونيزمجرورهنادبينما،تغنيولاتسمنلابكبرياءمكامنهامنننسللسنواتنسعالىلار،خهالعوداضيامن

السليمة.الحياةمنطقومعطبيمتهممعانسجاماوخلاياءـملحظة"ذكريادنا))معابميننيحيعدنهاجنةالىلنيوفنهبرمقلتلفني

مخطئين.يكونونمدذلكومع-:مماطصهالحوادتمعظمعلىسترهيسدلانيسنطيعالزماناندالحق.خصب

السابق:الحماسبنفسفرداصلا،.لكنلميتمارجعةفيرالىواحدةمرةاويحذداالفردإةالبشرية

الخظ،هذامنجزءاالالسنادنحنخ!والحياةالطبيعةنكونحين-فيكالطودلقفالبشريالكا؟نحياةديءملأدةحوادتهنالكغهـان

الموجودةالقيمبهنسفهالذيالمماغوهذا،مريمياا(ريخمنلسنانحن:مخيفبشكلمحورهعلىودورانه،ولياليهنهرهشحدىالزمانوجه

وهذهالانسانيةهذ.منجزءنحن،المجرةوراءمناليناينزللم0..يومذا!

فريضةنؤديبينهمألاننكونالاالغباءومنتهى،الجامعةوهذهالامهجالبيوالى،دمشقجامعةلحدفةالشمانيالممشىدي*نانني

علينا.السلتقدالتيليذاوالدحاليااي-يوسفوالاختصاصالصففيزميلي

؟المومشيتظاهرونلماذاعرفتهلول!ن،.لوسفيامعكانا-اخرعندشاءلبداناوكعادشا،-الدرصمقعدعلىجالسةالانتكون

هواليوم،اجهلاكادوانني،صفيلاانكمربميااصلاالمعيب-والوجودالزمانحولنقاشنافيالسابقاليومكل/أليهاوصلنانقطة

ثاني.تشرين)92(هولثرعنانقطةعلىاتففنامعنىوبدونبممنىومماحكةورداخذوبعد

وكانلهفلت!قدبالطاهرةالاشتراكبفكزةتمامامقتنعهاكنلمولماكنا...اللدنيومناحبلعنقهاحولونلفوخمطاناتنابالستنلوكها

هـليلا:هدأؤدمضمونانجاحناوكانالنفسوعلمالفلسفةلفرعالنهائةالسنةفي

البشريةالكنلهذهالىشيئاسيضببفانرقميناننعتقدوهل-المنواصلانصراقنايبرركانماوهذا،زملائناعلىالنسبيلتفومنا

المندالمحقةأ-انابيننايجمعكانالذياما،المزملاءنظرفيالمبيزنطيالجدلذلكلمثل

يننفض:ورايتهوبدون،مبرربدونوجودمصببة،المصيبةوحدةكانفقد-ويوسف

فرضليستالوطنيةانكما،نسة2ياارقامدضيةالقضيةليست-بال،اذك!نانعتبرهعلىليخطرلنايومهاإكنلمالحب،بينماغاية،وبدونمعنى
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علىحديثهتابع(نهالابذلكهواحىلاقدوربمابسكوتيتثيكادتاليهودتصوري!والملكوالكرامةالنفسعندفاعقضيةانها،كفاية

ماجأنن:انلبتماثم،المستوىنفستصرخينبالذاتنفسكو.نصوريويستبيحونهاالان،لجامعةهذهيدخلون

سيكونوغدا،سأخطبك..مريمإ،...الىيىلةبعضناسنخطب-.ومخالبهاحر!مفكيبينكالمسعورة

سأصلبموعندما.الناسعادةعدصفراءبحلقةمحوطاهذااصبمكفعلانفسيتصورتانبعداثرحمنمزيدالىبحاجةاكنولم

.."مريم"هواسمهاانالىار!اسأفطناليومبعدللعنراءشددتهوبقوة،يوسفبيداخنتبكلمةانبسانوثون،بينهمفريسة

.بة.خامىيوم.الحقوقلكليةالداخليةالقاعةصوب

وصلتوحين،اليومهذاالاولىالحصةفيالجامعةالىاذهبلم...ثالتيرم

بالرني:حيتالبابعلىينتظرنيوجدتهمتأخرةبانفسناالقيناالبارحةلاننا،النهارهذا"محببة"بحةصوتنافي.

.ومفيدةمهمةالمحاضرةكانتفلقدالمدةهذه.نأخرتلماذا-.ئالوثبحياةننادبمماقوانابكلوانطلقناالجارفالعرمالمظاهرةسيلفي

خطيصتك؟غ،دوتالانني،البابعلىتنتظرنيلماذابل-والاستعمار،الصهيونيةئالوثوبسقوظوالاثتراكية،والحرية،الوحرظ

...ءليكاخالىاصبحتفلمقدطبعا-الشماليا(مشىفيتنتظرناواساطينهاالفلسفةتاركين،والشيوعية

:مازخها!ا!اتممتونحنوايوم"المعقل"المطلقورائدالاوحدالزعيمسيادةيحرسها

.الجنوبن!مةمن-فيتجرعمجديدةاشياءاننشعركناوالحروفالخطىمضغنتابع

نتطلعاننسنطعلمانناصإت،مرةلاول!شاشاهدئظكأ،حناجرنافيتفرخجديدوطفمجديدلونذاتكلماتوان،داخلئا

احدعلىجلسناوحين،سنواتاربعمنذكعار-ننابعفناوجوءالىدريئةمناكثرلميستانهامفضوحاكانموفوعايفياليومفأحاديثنا

رايخةشعوريةلاوبحركة،خنناتفصلالتيا(صافةواضحةكاشتاقاعدا.كلانايجهلهيكادامراوراعها.تخفي

الىيرفعهاانيحاولوكان،إهـيهبينضغطهاثماليمنىبيدييمسك...رابعيرم

تحتواخفيتهابنزقدسحبتها،امارواالطلابمنثلةمرحين.!هبرعةملابسيارتدكيورأيتني،الصباحهذامبرةافقتلمادتيخلافا

بينءإلقةسإطلاوستقطعكانتيديكأنماارتجفوغروت،لمتابيمنبدلاكان.الطويلالجامعةطريقمدىفيوانزلقدفتريواحمل

-!ء.حواليدفحيلليدخلالذيالجديدالشيءهداهيةماعناتسامملان

...ساسىيوموانه،يتحدانيانهاشعركنت.ويخنوضحوقيعرعيكبربرحومااثهر

انسعلمرةمناكعرفمتوقد،الماضيةالليلةاطلاقانمتقداكنلموانابينهمافيماشفتيثددتماجراولدلك،ارادتيرغم،حيلاليدخل

وكنت،يديهمناثرافيهااجدربكا?أضييديالىواتطلعالمصباحفكرةذيلعلىالقبضالقاءمحاولةفيالمشيعناتوقفاننياو،سائرة

اتمهااو،الج!3دونهاقبلاعليهاوانهالالوسادةفوقاضهاكادجنورةاعراضأترىياالحباعراضهذهاتكون...تغيبانتلبثما

سعادتيخاتممنهايطرأومنيتفلتانمخافةفوقهاوانتامصعريالىالغني،والمبرالسيدصعيدهعلىيتساوىالذيالعجيبالسخفهذا

طرلىاتناولكنت،يق.إلنيكادعنادبعدالئ!مسبزغتوحين.المبكرمن3ءاجملالانها؟فلانهفلانيحبولماذا؟والعثقريالجاهلوالفقير،

مسماراخرن!قكنانعم...الجديدنبييعنباحثةكالمحمومةاثارعجنماو.؟.الرجالجميعيحبهالالماذااننأ"فخرولااترابفوق

حيناكاذببءنالطبيعةوراءماكلونطلق،والعقلالفلسفةنعشفيلافتجعلني،الامكارهؤهوجهيملأسفيوتتصارعجمجمتيفيتتلاطم

يتحدىلسانيتحتطعمهازالمااتي،ألاولىالقبلةاغماءةمنافقنا:ينقننييوسفبصوتاذ،الطريقفياحداإرى

اعصابيمنوجرتنىالحياةكيانيفيغرستوالتي،مضتسنواتتسعأنستي2يااليوممبكرةادالر-

ثمرةشعرلاصففبومكلمبكرةانهضى!يهاوجدتنياتيالطريئالىهكذا.أرالرالني6لابل-

بؤرةدمائنافيغرستاقيالاولىالمظاهرةثمرةبل،الاولىقبلتنا..!المشهودبالجرمبمضناضبطنااننافالمهم..بأسلا-

،المختصرةالانيقةمح!تهافييومهاكبلهاواضع،اهـليمةالعياةنفسيؤنيهذاقلت"!شيءكليعرلىالزي،الذكيالشيطانيا)،

بيتنا.منقريبةمسافةعلىالواقعةالمررسةطريقواسلمها.."المشهـودالجرم"ذلكفينفكرصامنينالمس!وتابعنا

الزعبيمحمدثرعاقاعةباتجاهحولنامنيفضونرملا؟ناوبدا،المحاضرةموعدحان

تمهدجللامرعنقليلبعدسنتمخضكأنماجالسينبقينابينماالدرس

الحينبينقعدتهيغيريوسفكان.ابتساملاتناوبعغى،حركاتنابعضله

يكىالاصفيالمهجرالعربيالشعرلبتمانم،يد.بهاحدىبجمعالخشبيا،قعدعلىويضرب،والحين

:وقالخفيفةهزةكتفيمنوهزنيتمامانحوياستداران

فنيةدرا."،الحبمشكلةنسفهنزالماكنايوممخطئببنكناانناطبعاعرفت-

امورعلىاحكامانطلقفلاوفهماوعيااكمرنكونانعليناكانوانه

ئمتمخرجناحينارايت...مبكربنتجربتهاندخلانظروفنالناتشالم

ددسبرهبتيعوالقيناآللواءواقتطاعفلسطببئتقسيمذكرىيومسردابنامنمرةلاول

ننتظرواصبحنااصيلةبرئثوةشعرناكيفاتظاهرينبينبانفسنا

لبنلاليغرش..3السعر؟بررررمنالتجربةنعيشبمبمااخرىقوميةمناسبةاول

ودموعى،بشدةينبضىكانفقلبي،المرةهذهبشيءعليهأردلم
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جم!ذيسحموبئصصجم!رش

!إهئد،كل!-"4كلهي"****كي،**،،*،كليصي.،*كلهيدط،*حههي*كلى

.شيءكلفقدوهكذا.مهيلحدالىخائف،خائفوهوحيافه.بكنساسالميتوديبنمعهدمنتخرجهبعدالحربالىكريبسذهب

يسبقظثم،شأخرةساعةالىفيامكان.الصيفاواخرفيذلككانجميمايحملونوهم،ا!ليريكيينزملائهبينفوتوغرايخةصورةوظهره

فيالبيتغداءهيتناولثم،المكتبةفيكتابعنويبحتالمدينةالىليذهبيعدولم،1791عامالبحريةرماةالىانضمقدوكان.الماليةاالقبة

منالمدينةالىين!بثم،،*تفي(نالىالمنزلدرجاتءلىيقراثمفي"الرين"مناثانجةالفرقةعادتعئمماالاالمتعدةالولاياتالى

الرطبةالقالمةالبلياردقاعةفيقيظاالاكثرالنهارساعاتليمضيجديد.91!ا!ام

.كثيراالبلياردلمعبيحبكانلقدواحدالمايينشانجينبصحبة"الرين))علىوهواخرىصورةوتظهرء

ثم،ا،.ر،ضةفييتسكعثم،المكلأرينيتعزفيتعلمكانالمساءوعئدلبزتيهمابالنسبةجداكبيرينوالعر.بفكريبسفيهاويبدو.العرفاء

شاءولو.بطلا،الصغيرتيناخهعئد،دائماوكان.وينام.يقرا.الصورةعلى"الرين"يظهرولا.جميلتينفغيرالالمانيتاناما

عئدماغرفتهتد*لدائماكانت.فراشهفيالمفطوروالدتهلهلقرعتكانت،باوكلاهومارألهمسقطالىكريبطفيهعادالذيالموقتفي

انتباههاولكن،الحربعنقصصا.برويانايهوتطلبمضطجمايكونلقد.ذكرىمجرداصبحتقدالابطالبهايستقبلالتيالحماسة

ذلك.بكليىايىوالدهيكنولم.دائمايتشتتكاناستقبلوافقدالمخدمةالىسيقواالذينزطؤهاما.جداقأخراعاد

شارةبقيادةلهمسموحايكنلم،المحربالىكريبسيذ!بانوقبلمنعارمةموجةالبلدواجتاحت.عودتهمعندبحرراةجميعا

تكوناندائماوإرغب،عقاريةوكالةفييعملوالدهكان.العائلةسخيفاكريبريجدونانهمبدافقد.الفعلرديتأخرولم.الهستيريا

ملكاليريهمالريفالىالعملاءلنقلاضطرارهعنديدهتحتالسيارة.المحرب.انتهاءمنسنواتبعد،جدامتأخرايعوداذماحدالى

"لاولالوطنيالبنك"بنايةامامدائماتقفالسيارةوكانت.مزرعةاواوفي"بللوأ)غاباتفيكانالمذي-كريبطرفضطالبد!وفي

الحربانتهتوقدوالان.الثانيالطابقفيمكتبلوالدءكانحيثيرتحدثان-"ارغون"و"مسليسان"و"شمبانيا"و"سوآلون"

نفسها.ماتزالفالسيارةماانالا،عنهاللتحلأثبحاجةاحسى،فترةبعد،ولكنه.الحربعن

اللواتيالصغيراتالفتياتباستثناءالمدينةفيشيءيتبدللمممنكثرالىالناساستمعلقد.اليه*صغاءارادانسانمن

ومنتحددتقدتحالفاتمنجدامعقدعالمديبعشنكنلكنهن.كبرنلربربس.وتبينتثيرهمالحقيقيةالاحداثعادتماخىالفظاعةقصعى

القوةنفسهفييستشعرلمكريبسانبحيث،مستغلقةتنافساتنفر،مرتينذلمكفغلوعندما.اليهيستمعواكييهـذبانعليهان

هناككان.ايهنينظرانيحبكانالهالا.فيهلتدخلوالشجاعةكذبهبسبب،اشمئزازوتملكه.الحربوقصصالحربمنايضاهو

وقبل.قصيرشعرتقريبالجميعهنوكان.الجميلاتالفتياتمنكثيرتبعثانإمكنكاناقيالظروففكل.الحربفيلهجرىماكلمن

يتزينالمنساهلاتالفتياتآوفقطالصغيراتالفبباتكانت،ف!ابهالتىالانالبعيدةالظروفتلك-ولاخرامالهـدوءمناحساسافيه

وكان.مستديرةبياقةوقمصاناصداري.يرزدينجميعهنوكن.هكذاالموقتفيلانسانالممكنالوجدبالمملوطبيعيبسيطبشكلفيهاقام

ينظران،لدرجات1علىوهو،يحبوكان.م!حدازيايكونيكادذلك،وقيفهاممناهافقمتقد-ذلكعلىيجبرهشيءمنيكنلمالئي

ر؟يتهنيحبكان.الشارعمنالاخرالجانبعلىيسرنوهنالتهن.نفسهوجودهافقدتبل

فوومنالمدورةاعناقهنيحبوكان.؟لاشجارظلتحت.لمشيناواخرونراهاامورالنفسهفنسب،بسيطةاكاذيبهكانتوبالفعل

المسطحة.بكعوبهاواحذيتهنالحرير.بةجواربهنبحبكان.صدابىبهنالجنودعنوالمألوفةالمريبةالاحداثبعضوأورد،سمعوهااوبهاقاموا

ومشيتهن.القصيرشعرهنبحبوكان.البلياردقاعةفياحساساياكاذيبهتثرولمبل.كيدةكلسياء

ليعجبنهماكنانهن.ا(هـينةفييكونعندماادداتجتذبنهلاوكانت*لمانعنمفصلةاقاصيصالىاستمعواالذينومعارفهفاصدقا؟ه

محانانه،الحقيقةمي.اليونانيالشايقاعةفييثاهم!نعنمما"الارغون"غاباتفيرشاشا-لهمالىبالسلاسلمقيدينوجدداالذين

بئنيءيتعلق*مركان.جدامعقدات،داخلهنفي،كنلقد.ليشتهيهنالمقاتلين-عنصريتهمآعمتهموقد-يتصورواانلايستطيعونوالذين

ليبذلماكانولكنه،ماصديقة،رغامض،بشكليشتهيكان.اخر.بحكاياتهاطلاقانجنأثروالم،مقيدونوهمآلاالالمان

يكن.لممولكنه،احداوونلهكانتلىويودكانلقد.عليهاليحصلجهدهحبنمنوكان،والمبالغةالكذبفيتجرقيمنكريبسواشملز

اقللاقفيراغبايكنلم.بهالملفوزالوقتمنكوايمضيانفيراغبادقائقبضعفيثرثرانحقاحارباخربرجليلتقيعئدما،حينالى

لم.المفازلمةفيراغبا،ثمنبأي،يكنلم.والدبلوماسيةبالمكانةنفسهموقفغريزبايئخذ،مثلاالسهراتاحدىاثناء،ا*بسغرفةفي

.العناءلميستحقذلككانفماجديد،منيكذبانفيراغبايكنامضىالذيآلانسانموقف،الاخربنالجنودبينالقديمالجندي

؟ه



.مساءالبارحةالاالامريعيشانفيراغباكان.نهائيايرفضهاكان.النتائجابرض،يرفضن13

كريبس:قاللقسد.صدبرقةالىحقيقبيةبحاجةيشعراصلايكنولم.لمتائجدون

ذلك.علىلىاحصولزء-صه1التيانتبانكاراهـنانني-.فتاةعنالاشنغناءلايمكنبأنهشائعاالظنكان.دلكالجيشعلمه

القضية.ءرضالذيهواباكان0ابدا-احدمنما.باطلذلكلكن.ذلكيعتقدونتقربباالمناسجميعكان

ازعج!ته.الىتيانتبانكاراهنلكنني؟حقا-.المرأةالىبحاجة

.سريرهديكريبسوجلسىيشيعالثباناحدكانجهةفمن.الامرفيمااسخفهذاوكان

واردته:وسألتهلايثرنوان"نابدافيهنلايفكرواز"اليهبابخةنتيئالاررضبنا!وناتان

هارولد؟،راخطورالنزولاتريد-مؤكدا،عنهنالاسضغناءلايمكنه؟نهاصريتباهىثم.حرأرةارةف!به

كرببس:فأجاب.اللعاليكلفراشهفيفتاةالىرحاجةوانهدائماال!يهنبحاجةانه

ثيابي.ارتداءمنانتهيعندما-.الثانيةوفيالاولىالحالةفياكاذيب.اكاذيبالايكنلممذلككل

قاعةالىللنؤولوإلمبسلقوبر!ءشلبرولكانوبيئما.ادتهواوذ!جمتفيذلكتعلملمقد.بهـنيفكرلماذا،تالفتهالىحاجةهناكليست

المطبخ.منصادرة،بروراىنتيءطقطقةير-معكان،فطورهننناولالطعامان.احداهنعلىبالحصولالامرينتهي،آجلاامعاجلا،؟ض،الجيش

وقالت:.البرباختهاليهحمحتالملألدةالىجكىوعندما.احدا!نعاىدائمايعفر،للصرأةبا!ضصمبةتما2ناضجاوبمونعندماالمرء

؟استيقظتلماذا!العجوزالمرموطايها!هاري!حسنا-ذلككلتعلملقد.فيهالتفكيرالىحاجةدونذلكيتماجلا.معاجلا

.عدهالمأثورةكانت.كثبرايرحبلاكان.اليهاكبرسسىوتطلع.المجيسشفسي

(لصحيفة؟قراتهل-دوناليه.تأ.!انبنشرطفتاةلهكانتلوكثيرابرغبكانلقدوالان

الصمفحةوفتحلفاؤتهاعنهادتزع"سيتيكنساسنجمة"وناولض"ارب"التحانمدركاكان.جهـدامعقدا،بيتهفيهنا،كانالامروكن.كلام

بصح!*كأاياهد،مثبتاالماءابريقالىواسندهاالصحيفةطوىثمالر؟صيةتفف(زانت3ماوهذا.الهاالاعتمادالعبثكلئوان،لاتمجددالماصية

يأكل.وهوالقراءةفيهيستطيعرثمكلل!.معهنمجدر4عيرالأحاديثهدهفكل.والالمانياتالفرنسياتبه

وقالت:،المطبخباباماموالدتهوظهرتوكانبسيطاءش!تيكلكان."الىحاجةهناكتكنولمممكناالكلاميكن

لايستطبيعوالدكان.الصحيفةتدعكلاارجوك!هارولد!هارولد-يظضلكانوبما/لنتيجة.بأكان!ياثميفرنسااولاوفكر.جبداالتفاهم

مدمموكة.كانتاذاقرافينهاالىالعودةفيراغبايكنلم.المانيامغادرةفيراغبايكنلم.المانيا

كريبس:فقالمنهناالانهووها.العودة(لىبهانتهىقدالامر(نالا.بمته

لاادعكها.انني-.الدرجاتطعلىجالسا،جديد

.يقرأوهواليهوتطلعتالمائدةالىاختهوجلستالذيا/لعالمولكنالمقابلالرصيفيجضزناللواتيالفتياتيحبكان

.اليومظهـربعرا،درسةساحةفيالبيسبولسنلعب-الفرنسياتعلىكثيرةنواحيءنيفضلهنكان.عالمهبر*نلمفيهيعشنكن

.بالكرةستقذفالتيوانالايستحقذلكولكن.احداهنلهكانتلويتمنىكان.والالملأليات

كريبس:فقالكان.هكذايبم!نن53و،جميلاتبمجموء،نكنلقد.المحاولةعناء

لمها؟كفهـؤانكتشعرينوهل.رائع-ير!بواحدةهناكتكنلم.المباهاةفيلبدقعكانماولمكنه.رائعاذلك

ل!!اقولانني.م!معينصبيانعدةورنافضلاقذفانني-كلا..جميحااليهنا!نظرفيلذةبرءدكانانهالا.الح!دذلكالىفيها

.كبيراشيئالايساوينالاخرياتالفتياتان.علمتنيهماكلا!تساةف4تصبحالديالوقتفيليسالعناء.لايستحقذلكان

كريبسى.ؤال.حسنا.آه-.جديدمنمحتملة

؟هاري،ؤتايالست.فتايانكلومافولانني-.ناربر-خيامؤلفاكان.الحربءنكت،بابرقراالدرجاتءلىجالساكان

وكيف؟-منيم!تهوهولم.ف!ب،!اشتركالتيالمعاركقصةجديدمنفيهيجد

؟اح4ازلمجردحبيلالاخيكونانلايمفىانهتعتقد-خرائط"فىوجدلىوحالكلطىوتمنى.الموجةهذهالىكننابقبل

.يادرلا-حقامفيدةقصصبطراءةسعيدوهو،كتابهصفحاتيقلبكان.احمر

تتلوفتايتكونانيكنكالا:هاريليقل.تدريانك.لا-.قعلياالحربكانتكيفيدركانهوالان.مفصالةبخرائطوموضحة

حقا؟تريدكنتولوسنااكبر.الخلافكلكانوهنا.طيباجثد؟كانلقد

صدي!قتي.الانمنانك.بانطكيد-غرفتهالىوالدتهدخلت،تقريباعودتهبعدشهرمن،يومصباحوفي

صديرقتك؟؟نااحقا-:وقالت.مئزرهاتلففوهيالسريرعلىوجلست

لثسك.ب!ون-اكنرلايطلبانه.مساءالبارحةوالدكمعتحدثتلقد!هارولد-

اتحبني؟-.مساءللخروجالسيارةنخذانمن

....هه-؟..(لسيارةاخذ.بعدجيدايستيقظلموهوكريبسقالها؟ايه-

دائما؟شنحبنيهل-؟نعم.اه

بالظكيد.-تأخذانتستطيعانكالوقتبعضىمنذيعتقدابرأك(ن.نعم-

؟البسبولالعبوانالمشاهدتيتأتيهل-هذافينتكلملمولكننا..ذلكلكي!حلوعندما،مممساءلملخروجالسيارة
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أثيءكلاهذا-0ربما-

العزيز؟ياولديأمكتحبالا0نعم-2المجبمكللرغبتتحبنيكنتلو.لاتحبنيانك!هاربما!اواه-

لا.-.البيسبولالعبوانالمتن!اهد.ني

ا"ئدة،منالاخرالجانب!يجالسةوهياليهنتطلعوالدنهكاتكالت.الطعامغرفةالىودخلت،المطبخمنكريبىوالدةوخرجت

.البكاءفطواخذتعيناهاوالتمعت.معجناتفيهاواخرى،المحنزيربنت!حمبيضتانميهاصحفةتحمل

كرببىومال:ومسالت

.احدااحبلاانني-.لهارولدكلمةا!ولاناريد.هيلين،لحظةدعينا-

لها،يشرحانليستطيعإكنلمانه.هكذااجابلالماذالكنللمعجناتالقيقبشرابفيهباناءوجاءتامامهالبيضتينووضعت

يرفهمها.انلايستطيع:وفالت.كريبىبمواجهةجلستتم

واقترب.جرحهافيدقطنجحلقد..جانبهمنحمافةتلككانت!هارولد.لحظةالصحيفةهذهتتركلواريد-

يديها.بينورأسها،تبكيكانت.ذراعهامنواخذهامتها.طواهاثمالصحيفةكريبىوخفض

:وؤال:نظارتيهاترفعوهيوالدتهوسألته

كليهذا.نفسيعنخارجاكنتلقب.ذلكاقولانافصدلم-.أتعملانمانريدؤررتهل-

احبك.لابلننيارإإدالقولاكنرم.شي،:كريبسفقال

نبكي.مالزالوالدنهكانت.كلا-

لمذلك؟الوؤتحانؤدانهتعتقدالا-
كتفها:علىدراعهكربر:سووضع

أماهـاووني،نصديرقيتستطيعينالا-.قلقةتبدوكانتو.بلطفذلك-نقول3،تت

براسها.والدنهوهزت:كريبسوؤال

صدهـكه!!،ارجوك،ماما-.بعدذلكفيافكرلم-

والدته:فقالمت

افي:عينيهاورفعت.ءغقطع،اهشإابصمولدصدقكاننينعبممكانهناكوليس.الارعىءلىمنالكلبعمليحتفظاللهان-

وقالت:.نحوهوجههاوادارت.شعرهاكريبىوقبل.مملكتهفيللعاطلين

دائما.الامرهوكما،الانقيادصعبوبانهمتضايقبانهكريبىواحس
.صغيراطفلاكنتعنمماصدريعلىدائماحملتكلقد.امكانني-

...:والدتهوتابعت
.الغثيانمنوبنوعبصي!كر.ببسوشعر

تعرضتؤدانكاعر!وانا.هارولد،اجلكمنجدافلقةانني-
طيبا.ابتااكونانثحاول.ماما،ذلكاعرف-

والدله:وسأتهجدكاناعرفانني.ضعفاءهمالمرجالكمواعر!التجاربمنلكتير

وؤد،الاهليةالحربعنؤصصالئاروىؤد-نفسهابي-العز،بز
هارولد؟،معيوتصليتركعانتريدهل-

ياهارولد.اجلكمنالنهارآناءاصلبماننن.لاجلكصليت
.بالصلاةوكريبسالامودرأتالطعامؤاعةبحدا?ائدةوركعا

هارولد،الاندورك.صفحتهفييتجمدوهوالخنزيرشحمالىيتطلعءريبسكان

كريبى:!قال:والدتهوتابعت

ازسطيع.لا-هـدفلاان،عئهكلاطموحانيمتقدنه1.ايضاؤلقوالدكان-

هارولد،حاولمركزا،بعمركوهو،سيمونزشارليوجدلقد.الحياةميلكمحدد!

استطيع.لا-انهم.وظيفةالتنبانجميعوجدوور.قريباوسيتروج،جدامحترما

عنك؟اصليانزر،دهل-شباناانمناتاكداالالىمنويمكن.مالفكطءالىالوصوليريدو!

للوطن.نادعيندريباسهصبحونسيمونزكثارتي

.بحرفكريبسينطقولم

منوخرجامهكريبىوؤبل.وؤاما،عنهحينئذوالد.لهفصلت:كسهـوادر.لهوقالت

اطءركايثرهلمالفصلهؤالكن.الهرو".بعقدالاكئيراحاوللفد.المنزللااقولواش!.نحيكاشانعلمانت.هارولد،الشكلبهؤالافعاند-

سينط)!.الكذبالىاضطرلهاتيوالدتهعآىشففة!قظتملهـة"لقد.حريتكعلىالتعديلايريداباكان.فقطلخيركالاالامرحقيقةلك

لايتجنبوؤد.بذلكوستسر،عملافيهاوشيجد،شيتيكنساسالىاردتماواذا.لسيارة1بقيادةالاذنعلىلحصلانيجبانهيعتقدانه

انشلمه.والدهمكءبالىيذهبلنلكنه.4رحياؤبلاخيرافه-لأنريدك.لذلمكسنسرداننالىلنزهةاللطيفات!تياتتااحدىنأخذان

من)4لابدكان.دصصرللاحياةدربكانلقد.المرةهذهسيهربهـككيتركاباكان!هارولد.العملفبداان.بجبلكئ.تلهوان

لمتاهد*وسين!ب.حالكلعاىالانالنهىؤد،لتيءكلولكن،ذلكبجبولكن.يقولكما،شريفةالمهنكل.الموضوعهدافيالحرية

المدرلةءساحةفيالبيسبولتلعبو!ىهيلينالانوتشنطيع،الصباحهذااكلمكانانيطلبلقد.باحداهاتبدأان

مكتبه.فيلمقايلتهند!بان

طرابيشيبرورجررجمة:كر-ببىفقال
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"!علأ
شآ،:-فئاوالارتكاز((1الكمبالبنالعربيضى%!ث

ور"هـ5؟العقبزعدملكبقلم
*************،له!ه!ه"-

-ش!المأوالاوتادالاسبابتتكونشيءايمن،ولكن،اليهعلىلااصبر-الشعريكتبونمنكأكتر-اننياقرراناولاأحب

تتكونبأنهايثرحهاالم؟اصطلاحهالناسيفهمحنىتتكونممالخليلاوزانحولى))مفانيفيمرةعلبهاصبرتقدكنتوان،العروضربحوت

واليد؟ذلكغيراوساكنيفرقهماحركتيناومئلا!ساكنحركتينمنذرسكرغمولكني.الاحياناكثرفيبهااضيقكالني((الحراثعر

درالسةعليهاسارتالتيوالسكناتالمحركاتءلىرجوعاهذايعنيمنصحسنالحسانيالاستاذمقالعلىاءلمق"نالىحاجةفيرايتني

الاالخليلبهاقالالتيوالاوتادالاسبابوهذه؟اليومخنىالعروض.لصيراتعليقاايلولغددفيالمنشورالله

المقطعانقلنآاذاالصوابجادةعنخرجناترانالهل؟مقا"عمنتتكونالحسانيالاستاذبهاكباتيالمجديدةاللهجةهونظريمالفتواول

وهل.يذكرهلمبالفعللانهاليهيفندلمالخليلوان،الكلاموحدةهيوكان"الحرالمشعروعروضنازك))الاولمقالهففي،الاخيرمقاله

أ..القولهذانقولحينالخليلدصرمنننتقصابنا"لفاضلالكاتبيظنمنالمعروفةالشاعرةتقثلفهل))ديقوللادبمنكئيرفينازكيخاطب

اللغهفيبحوثمنالقمماءبهماقامكلون!رم،المحليلونحترمنحنهذاولعل"غلطةشعركفيان،نازك:لهايقولانمعروفغيركانب

فيبحوثهكافةمندورالدكتوربهاكنبالتبم)1(الروحهيوهذهفيبهفاذا.ارائهمنامشةعلىشجعنيالذيهوالمهذبالاسلوب

فيلير"ونقولنقمس!همانذلكمعنىليطولكن،العربيالعروضلانحملعجيبةبلهجةالكنارالجيلاسانذةاحدعنيتحمثالاخيرمقاله

فياوقمناالذيهوالطريقةبهذ.التغكيرلان"كانمماأبدعالامكانالتني"الكبرىالداهيةهووالمقطع!)فيقول،وتوقيراحتر)ممنماينبغي

وانتشرتآلتفكيروماتاللغةفيهاماتتاتيالماضيةالتخلفعصورحمى"غمرةفيولكنه"يقولكما"مندورالدكورعقلعلىتسلطت

استنباظفيالعقلوتحكيم،الايخنهادباباففلانبعد،الخرا!اتتط.."انيرفض"بالعا!بة)النظوياتوتوليدوالتجديد"الاخنراع

العصر.روحتناسبالمتيألاحكام.العباراتتلكوامثال

اهتدىمابعفرالىحقااهتدىقدالفريدالعقدصاحبكانواذا:العلومبدارالطالبالمهعبدحسنالحسانيللاستاذاقولولكني

فهل،كتبهاحدفيعرضاألقاهابكلمةبحثهفيمندورالدكوراليهوتنفق،مادرلهوشرس،منمورالدكورملالملمهتتملمحتىقليلاانتظر

الحديثةالعلموسائلاستخدامعنيكفانعليهكانانههذامعنىحطدتئم،وفقههاوالحديثةالقديمةاللغاتدراسةفيولياليكايامك

المسافاتقاسواقدالقساءكاناذاوهل.القدماءفالهمماللننثبت.المرهفوذوقكالجميلادبكعليكيمليهبماذلكبعد

نستخمماناليوملنايحقالابالاذنالقلبالىاستمعوااوبالنظرمنقيعلىحمتهقدالمناقشةفيالجد!!ةالطريقةهذءولعل

وهونفسهالخليلانعلىأ...الحديثةالكهربائيةوالاجهزةاليوسايلويسفهالاحكاميلقيغامرةفرحهفيفانساق،الدقةوعدمالتسرع

حدثاذا*+ض!طرب"لشعرموسيقىانيذكرلبمالعروض(بو.العارفين

ورتدامنمورالدكنورذكركما"الموسيقيةالنواةاوة)الاوتادفيتغييردصدمكانالسابقمقالهفيانهمنتنصلهايضااد!شنيلقد

الىليلتفتيكنلماحداابئالظناغلببل.بحثهخلاصةهوالرأيفي"ا!د!رالميزان،)فيمندورالدنحؤرنترحهاكماالحديثةالطريقة

لان،مئمورالدكوربهقامالذيالعلميلولاالمبحثربهعبدابنقالهماج!لا!4هـعإ!جريمةايهنسبتقدىئي،المشعرلموسيقىمناقشته

ولو.متفرقةملاحماتيلقيكانبل،منهجياباحثايكنلمربهمحيدابنانهكا."حشير(نعدد53صهامثس!)مراجعهاحدالكتابهذا

علمصلبفيلدخلتقبلمناحدالملاحظةهذهالىادنفتكانوالمغلقوالمفتوحالطويلالمقطع"كلماتمناستخداماكثرالمقالهذاخلالى

.!وتداول!االعروضلماصطلاحاتكلهاوهي"والننعويضوالارنكازوالكمالقصيروالمقطع

وفرح!اعتدادهيحملهحينخطنهفييمعنالحسانيالاستاذانعلىاومندورارركنوربفيالابالعرررةتحابفيبعضهااوكلهاترد

ثقةفييجزمفهو.عنهااغناهماكاناخطاء!يالموقوععلىبنفسهلان!ري!!ونحنأ!كالتلثشفيوردتلعلهااو.انيسابراهيمالدكتور

الوتدلاصطلاحسرقةالاليسالموسيقيةالنواةاصطلاحبانعليهايحسدهذء!هاوردتالىالنعوصررقلاعيدانالىبعاجةلستواظنني

ينكسرالتي-الموسيقيةالنواةا!يقولمندورالدكورولكنالمجموع.حز-حرانعددمن52،ع2صفحاتتملأفهيالالفاظ

متحاورلن،قصيرومقطعطويلمقطعمنتتكون-تغبرلحقهااداالشعر
نخد،المقالهذافيالباحتالسيدوزنهاألتي؟لابياتكلانبل

ارنوادطقدكلمهلحيءمتجاوريىولذلكلصيفكولغوبليععلمصمرالمقطعيللطورولمقطعوالاسبابالاوتاربطريقةيزنهاولم،ايضاالحديثةالمقطعبطريقةورنها

.وزنعليهاجرىادنيوالمتحركالساكنبطريقةولا،لملخليلنسبهاالتي

.فكو!قدبل،الحساليالسيدجزمكماالمجموعالوفدهيالموسيقيةإعنه"ماكنتفقطوهذا،اليومخنىعصورهكافةفيالعربيالشعر

ايضا.المفروقالوتدايمانهاليهاسندكنتاننياما.العديثةالطريقةيبعانهبقوني

اطلاقي!عثهدماانخدع"قدمئدورالدكتورانادعىانهكما
..ببالييخطرلممشرففذلكوالارتكازالكمفيمندورالدكنوربنظرية

ا:"ليىمن!!88،لجديد1ت9إلميز)1كتابهفىمندورصدكتور1كتب)1(إ!إالكبيرالباحثالسيدمنمندورالدكورينالهان

مننغخرمنمعبهنفخرعبقريارجلاكانحمد9بنلخليل1أتفيشكالاوتارالىالشعراوال!لامقسمالخليلانالباحتالسيدويقول

"....الخلوقوف1لايمرفالصلمولكن،اجداديشيراوالمقطععنيتحدثانالىبحاجةيكنلملذلكوانهوالاسب!
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.الارتكازمنالخاليةالعاديةالحروفتحدثهومماالثانويم!اث!عرفيتتكونتلكنواتهانلحيقول..بالنفسالاعتدادمنالأحكام

حماسةعليهوأملتهالحسانيالاستاذماقالهكلأستقصيفلن،وبعد."متجاورينفصيرومقطعطويلمقطعمن"اطلاقا"العربي

مسألتينالىسأشيرولكني،ماذكرتمحسبي،وفرختهالشبابالعلماءتواضعالىاقربكانمندورالدكنورانالمحضلسوءولكن

ادئيالناحثالاستاذذكرمقد.الضعيفبشخصيتتعلقانصغيرتينلبسلاواضحاتصريحا(1)يصرحفهو.النجيبتلميذهءنوتحرجهم

الاطيةالتفعيلةلمكمعودةبأنهاالرجزبحرفيلمفاعصلهاستخدامياسدربمعملمحسبالمعربيالشعرمنابحرئلائةعلىتجاربهاجرىبانهفيه

بلبذلكابررهلماننياقولولكني.بنفسهااستخسهالمم/نندلماذاوهو.والموافروالبسيطالطويل:هيالابحروهذءبباريسالاصوات

استخذامالىكافةالشعراءتدفعالتيهينفسيةبحاجاتبررتهيتممانالىيتوقكانانهبل،كلهالعربيالشعرعلىنتائجهيممملم

عنهالاشنوالانناناضفتولكني،الاصليةمنبدلاالمزحفةالتفعتدتكليةفيله*ميذكناحببئاملههذاوكانبمثتهمنعودتهبعدبحثه

اخرىناحي!ومن،الكمفيالاصليةالتفعيلةتساويناحيةمنلانهالاستحضارالوقتذلكفيالكافيالمالتجدلمالكليةانلولا،الأداب

وكل.زحافلاسهمنكنيرمنوزنياالاصلاـلىاقربانهاالاهمهووهلىاالملومبدارنابهظالبوهوالمحساني،لاستاذولعل،للاصواتمعمل

اينجن!ديدقمعللنبلمفاعيلناذننفي.نكنلماستخممتهاحينانني.الحقبنعثةمصحوبةانفنهذافيعليادراسةكليتهلهتنحانبالعروضومهتم

وهي،يلحقهاالذكطالثقللولامتفعلنمنجداسيبةترىكماومياللامللاصواتمعملفيتجاربهليجركطترسلهوان،اللغةفقهدراسةفي

بهما.المعترفالمزحفتينالتفعبتينفملتنوكنلكمقفلنمتاقربالاسكنمريفهبجامعةمؤخرااحضرقدانهسمعتالذيذلكاو،بالخارج

فييقولللشاعرالنفسيةالحاجاتينكرالنيالاستاذاركمايقصرولمله،تخطيمهايحاولانمنبدلاسبقوهمنجهوديغعنشذ!لعله

ولكن،لداتهيقتمرلاالشعرموسيقىفياتجديدان"مقادمفتححلااذاحتىتقديرفياليهنستمعاننستطيععنشذولعلنا،جهادهم

ا؟يدلمانميعلى،للتعييرجديمظافاقفغشيءكلفبلد4المقصود.يعارضهمانله

موسيقيةاصولالىاستنداذاالاالقواعدعلىخروجاوتجديدكلجعلاهفدالمناتالاتاذفيهماودعاللذينينالخطهذينانعلى

اقرارها.يمكنعامةونفسية
شوقي:فولفتلديالموسيقيةالنواةمنخالالخنببحرانيرى

مسانللمناقشةاعودلنبأنيالحسانيالاستاذأبشرفانيواخيراعلىتحتويانلاوالثالثةالاولىالتفعيلتينلان"مرقدهجفاهمضناك"

نفسي،لىواقربعلياجدىلاشياءوجهدبم!وقيلاوفر،العروضمنليسالخبببحرانورغم."الباحتفهمهاكما))النواةتلك

يدخلهانمنساخراالاستعاذماتمناءيتحققاناللهعلىاتمىكئتوانتأملك5نحسانيالاستاذفان،مندورالدكوردرسهااتيالابحرتلك

اعتقدفانئي،الئفسيةحاجلالهميفهمانليستطيعالتسعراءزمرةفيناكة)هماموسيقيتيننوانينبهمالموجداليهمااشاراللتينالتفعيلتين

الا!اجتجربئعانىقديكونانبدلاحفيقيناقدايانصادقااعتقاداانذلك"مرقدءفي-الضممشنعةالهاءباعتنار-"مضناكفي

مقطعينمنتتكونالئواةءنفالاسلفئاانسبقكمامندورالدنمنور

لان،الاخريسبقايهمايحددولملحصيروالاخرطويلاحد!مامتجاورين

الموسيقية.النواةلتكوينمالحةالحالتينمنكلا

الشهرهذأيصدروعدمالارتكاز2ـن"فيقولالحماسةتجرفهالحسانيالاستاذانثم

فيناقغىيعودثم"العربيأثعرفيالايقاعلالراكعرجاءطريقةالارتكاز

طبيعةعنانيسابراهيمالدكتور!ولينقلحينواحدسطربعدنفسه

صرتنسمسعمارسحرملمنما،لا.000.".الموسيقيةالنغمةومراعاةالضغط0منحقه

"الاردكاراي"المبرواعطاءالورىكلال!عيلاتمر/عاه"ميعولالاسماد

المعبمنفامراللغويةالارتكازقواعدفيالحسانيالاستاذمماراةاما

تعجبهالتيبالطريقةألكلمةينطقانالمسهلمنلانه،فيهمناقتنته

العربيللكاتبمسرحيةميمعلىالارنكازانقى!هذاومن.الناسينطقهاهكذايقولثمهو

نايظنانهكما."مسمير))ميمعلىالارتكازعلىلايزيد"مساميرأ)

!ةريمطاعالمقطععلىالالايقعالارتكازانمندورالدكورقولفيتناقضاهنار

قولانونسى.مسمرفيالميمعلىبوقوعهيمترلىانهحينفيالطويل

وهو،فحسبالشعرفيالارتكازعلىينصبالاولمندورالمدكور

)آلكتابسلة.نجزءاولوهىالجائزفمنالعاديالكلامفياما.الطويلالمقطععلىالايكونلاالذي

انبثاقةمشكلةتتنلولالتي(الازرقطويل،مقطعايمنتخلوقدال!لماتبعضىلانقصيرمقطععلىيكونان

ووصدياوتبئناالعرجمماالاذسانبلمسمرمثلكلةفياساسياارتكازيايكونانبالبداهةكانوان

،"م))الطويلالمقطععلىسيكونالاساسيالارتكازلان،ثانوياارتهـازا

بدمشق(المعاصراقد)داروتذرهاالذبذباتعنتنتجالتيالكهربائيةالرسومتسجلاالحقائقهذهوكل

2668..بصالارتكازعنالنالجةالقويةفالذبذبة،الاصيواتاجهزةامامالصوتية

الارتكازيحدثهمماواعمقأطولخطاالتسجيلاورافىفيتحدثالاساسي

الجديد"ت1الميزفي"كاتمنا!اص(1)
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وليارا،حركةيصنحانعنكفالعلملانذلمكوكان،الذاتيةشخصيتناالانسانيةالنفسحاجاتليعر!الومتلبعضولوتئرااوشعراالفني

وعينافيناشلقالذيهوالقرآنابانالقولوان.واجتهاداكهانةوصار.للخلق-فتهيأحين

اكترالمنطقيالامناعمنتحتاج،للغايةونت!عريةجميلةكلمة،العقليبهاكتبألنيالطريقةبانالفاضلللباحتاهمساناحبماني،وبعد

المتتتنرقينمنجملواستيرادالببغائنالترديدالىنحتاجمماعنبهايتحدتاننابهبطالبيجملاليالطريقةتكنلمهؤامقاله

خاصة.لويونوجوستافالالفاظنلكعليهأملىمنوان،مندورالدكتورامتالالكباراسالذله

طالبناماذا،واناثذكورالعربيوالنترؤ.واناتذكورالغربان..امينولابنماصحيكنلمبهانصحهاوالجارحة

فديس،النصعقديةالىالعاطفةعقديةمنتحودواكبشربهمنتتنبهبانالعزيزعبدمانالقاهرة

والمجانن:اتتصيح)ناجلمن!!يريرير*بربر****-******-**************ع-****.ة

والبلا!ه!الكفرعلناحددقدإ!اسلاماهوا4الهائنمميعادلألسيدإ

ماضنامنواروعوانظفاعظمالراهنتاريخنايكوناناجلمنبل

محمدةالدينمحيييقلم
يم.القد-حع!**فسءلى-إند

تتاشهلكاقولوانا.عقليالاسلاميالنتربعانتقول:النظراليهالفتاناحبهمشافضمقالك!ي

لبومريرضافقراالعربيزالما،الانوصش،وله51وكانتاتتريمكان-ونرددنقولانخاءفيوالمعزة"لكر.مةمنهل،واخيرا،):لقول

عيبوار"اتنتريععيبيسذلكاننيلقلولا،واحدةخالوةيقدمحريةاريجتتسملماننا-والحكمكلبملفكروالحريةالعدالةامةونحن

ا!ول!بىالنطبيقءلىعسرتلموالنظرية.نلكاقوللمئلا،ا!بفينلمسناوما.دليلالىمفنقرذلكيفولمنان..؟عامالفيمنذالفكر

والانترايةالملمعقببةبزرعننماديعئدما..شيءكلفبلاولافيهاويملأالحمره!فوقالع!بحريةاقنايفنععلىالدلالةاما.دليلا

مننسخةيركونانالجميللوجههااحبولالااخونبلادي،ارضناهمط.(قولكانتهى)"..التاريخاسفار

ص:-اتمناستفيدانشيءكلمبلاحببل،هـرنسااوانكلرامفنوحاالعفيدةحرمجتمعازالتوماكانتالعربيةالامةانيعنيوذلك

مسننوىالىوطنيفيالمعيتة!!ستوىالقفزهيالتكنولوجيةالفربوان،الملحدةوغيرالملحدةاوالعقليةالاراءوطرح،والنقالئىاللنقد

..واحسنالغربي.الفكرحريةوجودمنبسببكانالشهداءلنعدام

رموزانه.جسماعةاووطنأوامةعلىوقفاليسالعلمانننسولالناشهداءالحاضرعصرناوفي،العصورمدىوعلى":لقولثم

بدون،.لصينقالهلقد.الغوامضوتكشفالمغالئق.نقنحانسانجتةسحرية(..انتى)"..مناضلونوابطالءلفكزحريةسبيلكلكتر

روسيته.يفقدانبدونالروسيونقله،صنتهيفقدانالاحرارللمفكرينالامدطويلسجناكانتالعربيةالامةانيعنيوذلك

هي.والمستقنلوالحافر"لماضيازرهيشدبناءهيالحضارةانوعاقبتهمالاسلاميةالرولةاضطهدنهمدكرشهداءهئاككاناي.والملاحدة

اقنابناءاردناهاذا،وطريقةومنطقاصولله.وهادفعقليمخطص..فكرحريةوجودعدميؤكدوذلك،وعئبتهم

فيبتراثناالعينااذاذلكيسعنافلن،عصريةاسىوعلىجديدمن.+محاجاتكلنستطيع،تثنتانتريد-فضلكمن-القولينفاي

الحالةهذهفيلانناكليةالفرب/لىشحولانيمكنناولن،المحيطاحمدالملسيدوبالنسبةلكبالنسنةنهائيااجلوهانود5اخروشيء

فيالخاصةوحضارتنا،بهذتميزالذيالروحيوجهنالفقدانمعرضوناوصاماعلييطلقانويحب،الرأييشايعكماومن،الدجانيصدقي

الاسطوريوامعهمنذهننالتحوبلالئلىالطر.بقةهيفماواذن،جدا..!لمغايةررة

..؟ذلكلافحققماضيئاالىعودفناكانتاذا،علميوالعالىالعقلياتياربتأئيرموجودةكانت،كانطلافةالثرقيةحضارتناان

الذ!نكانتوالشرقالمغربمنهاانطلقالنتبمالعقليةالنقطةان-ايتحوللمالشرفيالذهناناهمهامتعددةلظروفهمدتئم،اليوناني

اليوناني.ارياضىابالواقعالتسليمالىوالاسطوريةالزهدتيارمنوجذرياكلية

مت!ىالىميهاووسعبالذاتالنقطةتلكمنالغربانطلق-2القاعدةاساسهنكنولم،قممياتطورهكانبل.الحقيقيوالعلمي

النشاطذلكطويلةلر"رةالمسيحيةجمدتانبعدوذلك،حدودهاوالفلكالكيمياءعرفواالعرباننعلمنحن..واوسعهااشكالهااعمفي

..العظيمنقوليجعلناوالانصافلحقيقة"منطقولكن،المثلثاتوحسابوالجبر

الملم(واحياءاترجمةحركة)مدةالنقطةهذهفيالنترقسكن-3هذاالعربيالن!نحولتالتيهياليونانجةعنالترجمةحركةان

ألزهد.الىكليةالتفتثمالمكتبببعضذلكعلىصغيرامقالانوردانويكفي،العلمالىالتحويل

01الانطلاقةهذهتبدأاينفمن،اخرىمرةننطلقانشئنااذا-،كللىالمصوتةالالات.لايرنالاتفالرفع.لارسطوالفيزيقا:فرجمتالتي

منالمحولالعلميتاريخنامنام،القديماليونانيالئصمنهلقتنزينيوس.الحربيةا*تديالصغيرهيردن.لمورتسميلاستينبعد

.؟إ!..مباشرةالغربمنام،ليونانبزعداهذا.للمياهوالرافعةلملهواعالمفرغةالالاتاليالاسكندسيوهيرون

مقالييكونانللغايةالهامةالمشكلةهذهعلىرداطرحتلواخشىبل،بئكملهافرجمتالتيو!لرباضياتوالفلكوالاصواتالموسيقىكب

التىالروحلانه،موضوعذيغير(الثوريالادب)الممتازالعددفي(الصفاءاخوان)وضعهالذبماالتسعةالاحكامذاالعلميالمدسعتوران

.المقالاجلهامنكبالمسماةالعشرللمقولاتاليونانيالنعىالاليس-بهم.نستشهدالذين

،(الفكرحريةمئعكلة)مقاليحولزوبعةأثارواالذيناولئكاما..(كا.نيجورياس)

..ذلكفيواعذرهم،جيدايفهمهلممنهمواحداانفأعترفكانفيهالخلقمقدارولمكن.وخالقااحتوائياالعربياللهنكانلقد

محمرالدينمحييالقاهرةقللمنمقاديراليهاضيفتالذبم!المخزونمقدارمنبكيراضعف
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!عى*م**حي*ءعي*!*ععمعهـ!يععيدكعيم*-كل!ررء
وانا؟تقيدولاالاطرقعلىيهمنيلاذلكبانافولوانا"القصصيالنفس:2

يكونقداخرىقصصعنمسنقبرأيجديدمنقصتكقراءةالىاعود:...ارر!ا((دالئمنالثوراإ)

*يريرم!*برعهـ"*!ععأ"*يرير**بر-بر**ء
فيالنف!سذلكوحوديحتمهلولكن.يكونلاوقدالنفسذلكهما .!

علشواهدانتظركنت؟لالذاتالقصةهذه!يوجورهاخرىكصصأارريسمطرجيعايدةبفلم

احرىوبعصعيأحريننقادشهادةوليس!تالفصةوتدوفي.لالهميعدم

ىمتة.مرصتةشهادةفرهيت"بالثمنالنور"لقصتهنقديعلىتدسمرالاستاذردكرأت

اللاملحوظالمخطذلكنفتقدالقصةانفيرأيبمعلىازالمااننيثم:التاليةالاموراوضحأ!

يدلانالناقدعلىيتعذرقدوالذيءوالقاريالفنيا!لربيئيربطالذييخاطبفن،نقديم!ونمنتبدوكما،القصةانسم!،لاستاذيقول

المبدئيالشعورهو"الشبمء"هذا،بهينفعليحسهشيءانه.عليهفيوهي.واحاسيسهالظربموءلنفسيهـةمتروكةباتطليوهبم،الذأت

واسبابهعناصرهتحليلالىبعدهمن،لناؤدفيسعىالجماليوحيهالذي.كذلكلميستالحقيقة

بانقالحينالشعرفيالجاحظاحسهالذيهوالشيءهذ(.ومكامنهذاتيةعلىوتنومهافهمهافينعتمد،لمحنيانرككل،القصةباناقر

الموضعوهذا.م!نهالتعجبموضعسقطنرجمواذا..يرجملاالممئمعر6ابدا!طعملو!ب،القصةانفكما.النفسيةنأثرالهومختلفالنافد

الذكطاو!)!*3ك!ولسكلمةفرنسانقادد!دفيماعنهعبرالذيهو.الناقدكذلك،الذاتيةوانطباعاتهالفنانبذاتالالتصاقاشدملتصقة

متطلباتغيرهوالشعريتطلبهمابانيقينعلىكنتوانعنه.يعبرلاعملية(ن.بذاتهايضايتعلق،الخلاقدورعنيقللا(لابدعيودوره

الذيالجميلالشيءهذاوهوبينهمايجمعيظلماشيئافان،القصةشيءاجميظلى،حيةذاتعنتصدرالها.محضةانسانيةعمليةالنقد

خسبان،توحيانا!ةورللباتواول.ى4نععبران.!جؤيتعدىقدانفعالابهاوشفعلتتلقاهااخرىذاتالمىاليست؟نتجهلراها

حيافهم.ويشاركهمابطالهامعيتنفسجوهااسبرتجعلهان،القاريءوالشعورية؟لحسيةابعادهابمختلف"لذاتلشملالاحساسحدود

."باتنمنالنور"ؤءمةتحققهلمماوهذاالعلميالعملغ!-النقديومنه-الفنيالعملكانهنامن؟والفكرية

هيوالاحداثالفكريةالمناقشاتكأرةبانالمؤمنينمنهـمتكذلك.التيايناشدمتباينةنتائجهكانتولذا

فيها،الحبويةويرقتليضعفهاذلكبل،حيويتهاالقصة!طاقيليسولكن،الناقديعتمدهاانيمكنفواعدهنالكبانانكرلاوانا

مسوىالىالمناقشةبهذهيرتفعفقد،ل!لنان1مقدرةدلدفيفالمعولالمناقدعلىانشكلا.لمهأاسيرايبقىانالاطلاقعلىالضروريمن

علىقوقفذلكان.خالدااثرهق!بأتيوالطبسالته،ويررونر!بع.فيهضمهاالنظرياتتلكوتطبيقالنظرياتمخشلفعلىويطلعيتثففان

لفني.4والاحسالصا!ربة!قخالياذهنهيكونانفيجبسينقدهالذيأ!لرامامهبرزمااذاولكن

بالثمن"النور"قصةواحساسوثمءنتمكنيلمعدمالاسفانضرواسفانطياعانهان.مسشوردةنظريةاومسبقانفعالكلمن،شيءكلمن

صقلاومزاجهنفسهصقلتالتيومعلوماتهثقافتهوصدىالشخصية

يجباننىوحدهاهينفسهمنيتجزأولاينفصللاشيئالمحيهاصبحت

-.من،نفسهمنمعينهيستقيانفيحرالفنانان.تقيمو(نتبقىان

تقييمفيايرضاحراالناقديكون!ؤلمادا،الفكريةوانفعالانهاحاسيسه

ص3صوئهالببوميباعبشخصيتىاتمسكلاانالقاصيطلبولم!اذا؟هونفسهخلالمناثره

سطلما!صرييمالمكتاتفىحميعلولسحصيهد!ا!عرلمحررامحريكوىاروديىسصحمسه
النادألمحد.يحممطى"ربيردميز!انيرمستطعلملعله.مصصهالالدوالاالدالمه

اًكلم!ثالروأياتقواعدهولكانت،النقدلقدملماا!ناوولدىالذاليالطئميرابرارنفينا

االمويقا!أمل!لناد!بالمسر!*آتاربررنقوول،نقماناوذيادةدونارسطوعهدمن،ليومالىنانجة
004تنوامحبينفوضعوهااخروننقاداتىتمبالعدمنقادعاليهاحكمكيرةادببة

صس-يرصرمايرمنتعتبرالانسانبهايقوممغاهـرةاصعبولعلها،مغامرةالفن(ن.ا!نسانجبةا!ثار

الادباذتج!ا-ضايتحمل(ن(لنافدوءإى.بةلل!مغامرلهنتائجيتحملانوعليه

المجرجمرضعخف-بالمرحييهيمعمرمياننا.ضروريايبقىشخصبخهاثباتولكن.فولهمسؤولية

!صلررش-نمهـيه!!ؤ
.-دحاضا!ر.ولبن(ببابىبنمختلفالتقييمهذايشملانويجب.وذناولآرائهلافرد

النقدفيالتجد،دالى،ذلكالىالحاجة(شدفي(لراهنوضعنامي

2عنا!ررالأق!ع!..ص.س.منضلفا؟رنقدي!بفىورالخلاقالركبرتجاريا،سبقةالقوالبوطرح

ص!-إ.فيشركةالموزءونليسوهذا-فينمنالفنانولحقفدما(ما.نفسهاالادبيةالابرارءن

ضوات!عكللمجنزبي!وتفرتاللهمننمبعالتيالحرةبالمئافشةنفسهءندهيرانفيمكن-بالغريب

بيزوت.مضالغثوينجدثرللبقاءصالحهومايب!ىالتفاعلوبهذا.ضمره

كونمنيشكوفهو.لنيرا!ستاذمو!ففيتناقضاارىاننيثم

.ا-اعودانكلمتهنهار"فيي!ممونيثم،يتجردولاداتهعلىيعتمدالناقد

بتوفربارزونونقادكبارعربكتابا))عليهاحكماخرىلهقصصالى
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محن..اذكياءرجالانهم/)بهاستشهـدماا!تطلي!اتب7وبرنجسبالقصهقنوعمنوليست(لمنفإتحةالعقدةذاتبانهاا،ؤ!فوفكهااقي

وردقدذلكانوالح!قيقة(46!االهلالالى)((علي!ا/لعثوومحاولةؤ!صقى،الهء-ةمن!جعللارو*،"اوالعقدةوجود؟ن.المحكمةالعقدةذات

للمتعابير.نردادالتعلبقوبقية..المفردبصيغةالكتابمن."2(ص"موزلتيا!عقدةتقسيمالىالنظرةهذهان.انفلاشهااواحكامهاوكذلمك

ايضاوترداد.للقصصاسماءيلصدفيا!ستادن!دفيوردتالضي!ريبدون"من!لتنمة"نظرةالساسهاعلىالقصهى

للسيديبقىوماذا.تامرياوزكر،كبالسباعفاضل،4ر!سعا!روأتلعبارادربىمطرصيءا(ئدة

فانها،آلواردةالاراءمناقشةلصمددولت.ثبء!.؟.منوحسان!ة!!-*مي-بر*حم*بر***هعي*سحعم*ير*****يربر*بر*ير**
ممه-

كمعاييرالاصديكازبهااستعطهاحينكيللقصةاسغعط!اانهبحيتءامةلمر11النقدفىالسه.لميةإ"لمخدرهحوط ...*..ا

((العصريهالذات))كلمةاهـتبدلمثلا.اخرىاشياءءلىتنطبق"

يظنقد))في"الشعر9)امة3و،"الحبرثةالقصمة"بهدمة،02!ى؟البكالازصلدق،"لم

الخ..."الحلإ/-ةلقمةا))بكلمة،24ص((بالافكاراورمر..ار!ض!.4*،،-**!ه!هكل!*!هس*9سس!صصيد*

ت!ضىادنقدفيالسلبيةالمقدرة!نبايضاحيكلءاخنمناواحبللسيدتعليقا"الادابمنالعاشرالعدد"مناقشاتبابفيقرأت

برتفيا!جدلنظريةفيإلاندفاععلىومثالزها!مابحكم،لىف"برقضالمق!رةبعنوان))اسماعيلصدقيللاستاذالقصعىنقدحولمنيرحسان

علىذلكافيطباقمدىادريولا"04صالنفسمرآة))ا!:رىاررأئلبرمتهمنقولاالتعليقكونفع!ادهشنيولقد."النقدلمحبمالسلبية

.وتقد!واحترامكل!رائهال!راءر*نالذيصصد؟نيا!سظدنقد"س!مهسليمالدكتورترجمة،تريلينغدليونجبلالنفسمرآة("كتابعن

نثر"بالاداب"يثتىكقارىءادهيصلى،-اىورلدءخورءلىواتهمىهدامنمعينةبقوىاليومالمحديثةالقصةتتميز"بعبارةالتعليقيبدأ

للحقيقة.كافتب!ياندلكفير-كونه!هإث!فيفجغلتهالثقافةمناللاواعيالجزءهذاالىتحودت"لحانقالادرأك

أ!بكارصادقد!ما:"1.صالمقدمة"فيوردتكماالعبارةواعل"الواعيالفكرمتناول

اأأاأ"أ"ااااااااالاأااا"ااأاتهحولتالحانقةالنصيرةمنمعينةقنميزبقوىالعصريةالداتافى"

-ا-...."الواعيالفكرمتناولفيفجعلتهانتقافةمنالكواعبمالجزءهذالى

ع!ثد!يماهـا-صطعريعيدلكاقيظنوقد":التعليقفيالاولىالعبارةتلياديوالعبارة
"اكط!حمحل!صمكلصريراثحكممنبمنجاةالمبدعالقماصوانبالافقارالحديثةالفصةلافعنىان

اصثعرسضهـلمخصلزصض انالوسيلة"والعذارة."24ء!".الكت!ابعنمنفولة"الصحيحالعقل

صث!ءص!صصص!-صث!أئضعا!طريقاالن!نوجعللاشيءعىالنيةعقدهيالعقللتقويةالموحيدة

.-الامورإ)ئم.ايضا"41ص"عنمنقولة"مخنارة!لنخبةالاف!؟رلجميع

هـ!صلخص!صى!-محى5أ11.وارغربالنادر5،توىلى!االقصاصانيرىالنافدإن..لا.الاسلوب
مبدا!دطلايجر!م!هاالمكميرحي!الحياهميلجريكمالجرياىلجب

يلنم!نغيدنرمر؟ع+تس!االحافزيكونقد".ويتابع"19ص"عنمنقولة"وتعتنافموضازلىأد
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